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A demanda crescente por óculos de marca no Brasil está aguçando o interesse dos grandes 
grupos estrangeiros. O mercado, afirmam executivos do setor, está passando por um processo de 
sofisticação, seguindo os mesmos passos do varejo, que também está se profissionalizando.   
 
Segundo Rennis Gabriel Filho, CEO no Brasil da multinacional italiana Safilo, segunda maior 
fabricante de óculos do mundo, as vendas cresceram 25% no país em 2007. A empresa detém a 
licença de várias grifes, entre elas Gucci, Armani, Marc Jacobs, Dior, Yves Saint Laurent, Max 
Mara, e Diesel.   
 
Marcos Feldman, sócio no Brasil do grupo Marchon, que comercializa as marcas Calvin Klein, 
Fendi, Pucci, Levi's e Michael Kors, confirma o bom desempenho do mercado. As vendas da 
companhia aumentaram 50% em faturamento e 72% em número de peças.   
 
A diferença, explica, deve-se à queda no preço médio dos óculos vendidos. A Marchon reforçou o 
lançamento de marcas com preço intermediário, entre R$ 500 e R$ 700. A maior demanda por 
óculos está nesta faixa de preço.   
 
Os números da Safilo, diz Gabriel Filho, colocam a subsidiária brasileira em uma situação 
confortável em relação aos demais países emergentes, onde o consumo de óculos de grife 
também cresce de forma acelerada. Só na Índia, as vendas da Safilo aumentaram 60% no ano 
passado.   
 
"O Brasil figura entre os mercados com as mais altas taxas de crescimento dentro do grupo", diz 
Gabriel Filho, que projeta um crescimento de 10% nas vendas em 2008, pelo menos. O país ainda 
tem um peso pequeno nos negócios do grupo italiano, mas a Safilo deposita nos países 
emergentes a suas perspectivas de expansão para os próximos anos. Neste ano, por exemplo, a 
multinacional pretende abrir uma filial na Rússia.   
 
Em 2007, a receita global da multinacional italiana, cujas ações são negociadas na bolsa de Milão, 
foi de ? 1,190 bilhão, cifra 6,1% maior que a registrada em 2006. O lucro da companhia teve um 
acréscimo de 36,6%, totalizando ? 51 milhões. Em seu relatório, a multinacional atribui à Asia o 
bom desempenho no ano passado.   
 
A fabricante italiana também está investindo em lojas próprias, que ainda possuem uma pequena 
participação nas suas vendas, de 6%, mas que devem ganhar importãncia daqui para frente. Em 
2006 e 2007, a Safilo comprou a rede Solstice nos EUA, de 114 lojas, e a rede Loop Vison na 
Espanha, de 66 unidades. Há cerca de um mês, a empresa adquiriu a rede Sunglass, que possui 
38 lojas no México, e a cadeia australiana Just Spectacles, de 44 lojas.   
 
Segundo o presidente da Safilo no Brasil, o varejo brasileiro também está se profissionalizando, o 
que será benéfico para o consumo. A empresa vem adotando iniciativas para estreitar seu 
relacionamento com as cadeias de óticas. Em 2007, o grande destaque no país foram os óculos de 
grau, vendidos com receita, cujo consumo aumentou após a redução da alíquota do IPI de 10% 
para 5%.   
 
Hoje, as vendas da Safilo no Brasil dividem-se- meio a meio - entre óculos de sol e de grau. Até 
2006, os óculos de sol eram o carro-chefe, respondendo por 60% do faturamento.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 6 mar. 2008, Tendências& Consumo, p. B5. 


