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Ele é o exemplo perfeito de algo que foi criado com finalidade funcional e ganhou corpo com os 
anos, tornando-se um acessório cobiçado. Os óculos da grife Ray-Ban surgiram em 1936 para 
proteger os olhos dos pilotos americanos enquanto estivessem voando. O nome em inglês, 
inclusive, foi tirado desse conceito: ray, para raio, e ban, para banir. À medida que o tempo foi 
passando, o artefato foi sendo incorporado ao guarda-roupa de homens e mulheres e hoje tem 
status de grife.  
 
Mas nem sempre foi assim. Depois de ficar rotulado como óculos de piloto e até de 
"caminhoneiro", a Ray-Ban experimentou um ressurgimento de seu nome desde que foi 
comprada pela Luxottica, uma das principais empresas do mercado que detém a manufatura 
de óculos solares e armações de grau, com sete fábricas espalhadas pelo mundo. O grupo 
comprou a marca da Bausch & Lomb (fabricante de lentes de contato), em 1999, e é a 
detentora exclusiva de vendas para lojas do mundo inteiro. Desde então, delineou uma 
estratégia agressiva de marketing que mistura forte apelo publicitário e celebridades 
desfilando à vista de paparazzi com modelos novos, coloridos e modernos.  
 
O ator Jude Law, lançador espontâneo de tendências, inaugurou a onda ao desfilar no tapete 
vermelho do Festival de Cinema de Cannes, em 2007, quando foi apresentar o filme "Um Beijo 
Roubado". Os fotógrafos da Riviera vibraram ao registrar o inglês de smoking e Wayfarer 
preto. Sucesso absoluto. De volta a Londres, quando ainda namorava a modelo e atriz Sienna 
Miller, os casal saía pela rua usando Wayfarers brancos.  
 
Várias celebridades aderiram ao revival do Ray-Ban. As atrizes Julia Roberts e Lindsay Lohan, 
o ator Al Pacino e top model Eva Herzigova são apenas alguns dos que elegeram a peça. 
"Depois de passar por um momento de declínio, a marca Ray-Ban foi reposicionada e hoje é 
transversal, ou seja, atende vários públicos", diz Luciana Pelegrino, diretora de marketing da 
Luxottica. Um modelo Wayfarer básico custa R$ 600, muito mais barato do que os óculos de 
grandes grifes. Sem perder a classe, e claro, o apelo emocional de vestir algo que já apareceu 
em filmes como "Bonequinha de Luxo’’ e "Irmãos Cara de Pau’’.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 11 maio 2009, Plano Pessoal, p. D3. 


