
Record investe R$ 1 mi em sede carioca

por Teresa Levin

uadrilátero.do charme, em ple-
no coração de Ipanema. Este é

o ponto escolhido pela Rede Record
para instalar a nova sede comercial
da Record Rio. Em uma ação ousa-
da, a emissora alugou o prédio de
cinco andares que era ocupado pelo
estilista Ocimar Versolato na Praça
Nossa Senhora da Paz,

Para isso, investiu Rs 1 milhão
no aluguel do espaço, na obra para
adaptá-lo e em uma badalada inau-
guração que vai durar um mês. Para
apresentar ao mercado o novo es-,
paço, a emissora realizará até 5 de
junho nada menos que 14 eventos
para as principais agências e anun-
ciantes do mercado publicitário, reu-
nindo um total de mil convidados.

McCann Erickson com Coca-
Cola; Petrobras com Quê, Heads e

F/Nazca S&S e a NBS com a Oi estão
entre as agências e anunciantes que
já estiveram na nova sede comercial
da Record Rio.

O diretor comercial e de marke-
ting da Record Rio, Thomaz Naves,
conta que a emissora está fazendo
um investimento pesado porque o
mercado do Rio é de suma impor-
tância no contexto nacional. "O Rio é
uma caixa de ressonância. Acredita-
mos na grande possibilidade de que
o que acontece no Rio vá reverberar
de maneira forte nacionalmente". •

A investida na cidade também
tem a ver com a concorrente TV
Globo. "Achamos que por ser aqui o
marketing da concorrente e o head
quarter dela ser no Jardim Botânico,
precisávamos de uma ação diferen-
ciada na cidade, Aqui é o quintal do
nosso principal concorrente. E qual-
quer movimento feito no teu quintal
sempre é mais complicado, preocupa

. mais. Acho que este é um fator que
desconcerta um pouco o tabuleiro.
Pode dar um resultado interessante
do ponto de vista de desestabilizar

Divulgação

Naves na nova sede da Record no Rio de Janeiro: cidade é uma caixa de ressonância

emocionalmente".
A imagem de uma emissora pau-

lista a qual a Record é usualmente
associada também foi decisiva para
o investimento. "Uma questão efeti-

va é a necessidade de uma postura
da emissora mais carioca. Ainda há
uma percepção de que ela é paulis-
ta e queremos mudar isso", explica.
Naves conta o porquê de optar por

Ipanema. "O bairro é um ícone da
cidade por tudo que representou em
termos culturais, pelos lançamentos
de tendências. Achamos que daqui
podemos ter um movimento cata-

pultador da Record em direção à
liderança", analisa. O diretor comer-
cial e de marketing da Record Rio
tem em seu currículo dez anos de
trabalho para o Grupo Multiplan,
onde lançou diversos eventos de mo-
da, entre eles, o Morumbi Fashion
Brasil que deu origem ao São Pau-
lo Fashion Week. "Eu acreditava
muito nesta bandeira da moda para
alavancar a imagem dos shoppings
e, fazendo uma analogia, como na
época acabamos nos beneficiando
pelos atributos intrínsecos ao seg-
mento, agora pegamos um prédio
emblemático".

Ele destaca que o espaço tem uma
arquitetura diferenciada em pleno
quadrilátero do charme, ao lado de
grandes grifes, próximo de agências.
"E é um lugar que era ocupado por
um mago da moda. Achamos que
isso poderia ser interessante, até por
deixar um pouco da atmosfera da
moda permeando a marca, de forma
que o ambiente mágico passasse pa-
ra o branding do negócio", conclui
Naves.


