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Para homens e mulheres, voltam os modelos dos anos 50,60 e 80 e hastes estampadas e 
grossas  
 
Quer ganhar um ar contemporâneo na próxima estação? Então melhor investir em óculos com 
estilo "retrô". Pode parecer contraditório, mas não é. Para acompanhar os caminhos 
percorridos pela moda, as novas coleções de óculos ganharam um certo ar de passado, que 
pode ser visto em armações extravagantes.  
 
Integrante do time de produtos chamados de "porta de entrada" para as grifes de luxo, os 
óculos acompanham cada nova tendência que passa a ditar o comportamento de consumo. 
 
"Se o momento cultural e econômico está valorizando as coisas mais perenes, então os óculos 
ficam com a cara das décadas passadas", diz Ana Carolina Cardoso, gerente de marcas 
licenciadas da italiana Luxottica- presente no Brasil desde 1993.  
 
Óculos masculino Nike Rabid: plástico branco injetado por R$ 438É o momento, então, da 
volta de formatos vistos em décadas como as de 80, 60 e 50. Um bom exemplo são os óculos 
de "gatinho", cujas lentes têm o formato que lembra os olhos de um gato.  
 
"Eles estiveram na moda entre as mulheres na década de 50", explica Ana Carolina. Também 
para as mulheres, voltaram à moda as armações grandes e arredondadas, à la Jackie Onassis. 
O toque atual fica por conta da decoração nas hastes.  
 
Graças aos avanços tecnológicos, hoje é possível criar armações de acetato com estampas 
diversas, como flores, pele de bicho, xadrez ou formas abstratas.  
 
Óculos Ray-Ban masculino: titânio, com lente polarizada, custa R$ 890"A Prada, por exemplo, 
criou óculos com a mesma estampa floral 'vintage' que foi usada em sapatilhas e bolsas", 
afirma Ana Carolina.  
 
A Luxottica produz óculos (desde as lentes até a armação) com marca própria e para grifes 
licenciadas em seis fábricas no norte da Itália. Entre as grifes de seu portfólio estão Bulgari, 
Prada, Versace, Tiffany e Polo Ralf Lauren. A empresa também é dona da Ray-Ban - a campeã 
de vendas no Brasil - desde 1999. 
 
O espírito "retrô" que tomou conta da moda e dos acessórios também contagiou os óculos 
masculinos. Tanto que estão em alta as peças com estilo "geek" - expressão, em inglês, que 
define os novos "nerds", aficionados em tecnologia. Esse estilo de armação, que remete aos 
anos 50 e 60, é feita de acetato, é bem grossa, o que deixa o acessório bem visível.  
 
Emilio Pucci, para elas: lentes hexagonais com acetato estampado, por R$ 1.523"São óculos 
feitos para aparecer", define Ana Carolina. Outro modelo que segue como tendência forte para 
os homens são os aviadores (formato imortalizado pela Ray-Ban). "A novidade é que, além dos 
óculos solares, esse formato pode ser visto nas peças de receituário", diz Ana Carolina.  
 
De maneira geral, o ar do momento pede óculos marcantes - seja no formato das lentes ou 
nos detalhes nas hastes. Quem procurar nas lojas especializadas verá armações de várias 
cores fortes, além de transparentes ou brancas. "Há também muitas armações de titânio, mas 
não convencionais. As novas são bem mais coloridas", diz Ana Carolina. As lentes, nos 
modelos solares, também chamam a atenção.  
 
Polo Ralph Lauren, para eles: modelo de acetato, estilo "geek", por R$ 539Estão de volta as 
espelhadas e as em tons degradées. Falando em lentes, a nova aposta da indústria são as 
lentes polarizadas. Elas recebem um tratamento especial que elimina os reflexos solares e 
permitem maior "conforto visual". 
 



Mas se os óculos parecem antigos, na forma, eles estão cada vez mais futuristas nas matérias-
primas. Entre as mais novas está o Flexon um metal flexível que pode ser torcido e voltar à 
forma original. Ele foi desenvolvido pela NASA e patenteado pela fabricante de óculos 
americana Marchon. 
 
Da grife Fendi, o modelo feminino, com haste decorada, custa R$ 1.098"As armações de 
Flexon duram mais e são 25% mais leves que as feitas de outro metal", diz David Anabitarte, 
vice-presidente regional da América Latina e Caribe da Marchon - presente no País há 14 anos, 
desde este ano como subsidiária.  
 
A empresa, que produz na Itália, Japão e China, fatura US$ 680 milhões, em vendas, por ano, 
no mundo. Entre as grifes licenciadas pela empresa estão Fendi, Michael Kors, Calvin Klein, 
Emilio Pucci, Lacoste e Nike.  
 
Para o próximo ano, a Marchon prepara o lançamento de óculos solares com lentes 3D. A 
vantagem do produto é poder ser usado como óculos escuros normais ou para assistir a 
programas em 3D no cinema ou na TV. 
 
Modelo "gatinho" feminino da Ralph Lauren, em acetato zebrado, por R$ 1.023Com 50 anos de 
experiência na comercialização de óculos, o óptico Miguel Giannini faz algumas 
recomendações, na hora de escolher o acessório. "Quem tem rosto grande deve preferir hastes 
médias. Quem é mignon, deve escolher armações que ampliem o rosto", diz Giannini.  
 
Os óculos de prescrição precisam sempre deixar as sobrancelhas à mostra, diferente dos 
solares, que podem escondê-las. "Os óculos não podem estar muito baixo, no rosto, para não 
derrubar a expressão."  
 
O especialista sugere, ainda, que cada pessoa tenha três armações: uma para o dia a dia, uma 
para eventos sociais e outra com lentes de sol. "A do dia a dia deve seguir o estilo e o gosto 
pessoal.  
 
Se for o primeiro par de óculos, recomendo que ele não seja muito chamativo", diz Giannini. 
Para usar à noite, deve-se preferir os modelos que "desapareçam" no rosto, como os feitos de 
titânio.  
 
As mulheres devem lembrar-se de combinar os óculos com os outros acessórios que estiverem 
usando.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 17, 18 e 19 dez. 2010, Empresas, p. B7. 


