
Maior ótica do país, Diniz investe no futebol do "inimigo"  
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Varejista patrocina a camisa de times que enfrentam o Brasil e serve uísque na rede de 500 
lojas  
 
Durante a estreia na Copa Libertadores da América de 2011, ocorrida há duas semanas, no Rio 
de Janeiro, a defesa do Fluminense foi surpreendida pelo atacante Niell, do Argentinos Juniors, 
que com apenas 1,62m de altura marcou dois gols de cabeça no atual campeão brasileiro. 
Afora essa performance, que resultou em um empate de 2 x 2, gerou estranheza o uniforme 
do time argentino, que exibia a logomarca vermelha e branca da Óticas Diniz, a maior rede de 
óticas do Brasil, que deve atingir nos próximos dias a marca de 500 lojas.  
 
O feito será celebrado com pompa. A empresa vai lançar uma grande campanha publicitária, 
que será estrelada por um punhado de celebridades televisivas. A comemoração, contudo, irá 
marcar a largada do novo planejamento estratégico da Diniz para 2015, ano em que o grupo 
espera atingir a marca de 1 mil lojas em todo o Brasil. E o plano passa diretamente por São 
Paulo, onde ainda tem presença discreta, mas quer pelo menos 300 lojas.  
 
"São Paulo comporta 500 lojas folgado", calcula o diretor de Expansão da Óticas Diniz, 
Francisco Aguiar Vidal. Ele ingressou na empresa em 1995, convidado pelo fundador da rede, o 
paraibano Arione Diniz.  
 
Os dois se conheceram há 32 anos, em São Luís, quando Diniz foi à capital do Maranhão 
participar de um treinamento para o cargo de subgerente da rede local King Jóia, também do 
ramo ótico. Aprovado nos testes, o futuro fundador da Óticas Diniz foi trabalhar como 
subordinado de Vidal, que era o gerente à época. 
 
Arione Diniz deixou o emprego no início dos anos 1990, desconfiado que estava do plano da 
King Jóia de migrar para o ramo de eletrodomésticos. Decidiu, então, abrir seu próprio 
negócio. Em junho de 1992 fundou, em São Luís, a Óticas Diniz. O site da empresa informa 
que sua sede atual fica na rua Voluntários da Pátria, na cidade de São Paulo.  
 
O negócio começou bem e o crescimento foi relativamente rápido. Em 1995, quando já 
acumulava nove pontos, Diniz chamou o antigo chefe para ajudar na expansão da rede pela 
região Nordeste.  
 
O sistema de franquias foi implementado em 2001, quando já havia 192 filiais, a maioria 
ligada a parentes e amigos do fundador. Quase todas as lojas foram transformadas em 
franquia e Arione Diniz ficou com apenas 23 pontos. Ele, que tem 51 anos, é o presidente da 
empresa e seus dois filhos, Bruno e Ariane, trabalham a seu lado como diretores.  
 
Com 487 lojas em mais de 150 cidades brasileiras, a Óticas Diniz é líder do mercado nacional, 
segundo a Associação Brasileira de Franquias (ABF). As principais concorrentes da Diniz são a 
rede paulista Óticas Carol e a Fotótica. Segundo Vidal, as vendas estão hoje em 170 mil pares 
de óculos por mês e o faturamento anual gira em torno de R$ 300 milhões. 
 
Sem titubear, o executivo garante que o atendimento é o grande diferencial da Diniz. Todas as 
lojas da rede dispõem de serviço de bar, onde os clientes podem saborear, sem custo, água, 
café, suco, refrigerante, picolé, vinho e até mesmo uísque. "Não falo muito do uísque porque 
acho que não pega muito bem", confessa o executivo. 
 
A política de marketing também tem papel importante no desempenho. De acordo com o 
diretor de Marketing, Daniel Fonseca, a Diniz é a maior anunciante entre as óticas brasileiras e 
no ano passado ficou entre as dez maiores do varejo como um todo. Segundo dados da "Meio 
& Mensagem", a Ótica Diniz investiu cerca de R$ 60 milhões em publicidade, sem considerar 
descontos, em 2008.  
 



No caso específico do Argentinos Juniors, foi utilizada uma estratégia conhecida como 
marketing de oportunidade. Na prática, a empresa patrocina a camisa de equipes de menor 
expressão, nacionais ou internacionais, que vão enfrentar os chamados times de massa em 
jogos transmitidos pela TV aberta. 
 
"Entre pagar o Fluminense e o time visitante, fico com o visitante. Sai mais barato", diz Vidal. 
"Muita gente até pensa que eu sou o patrocinador oficial dos times", observa.  
 
Em estágio acelerado de crescimento, a Óticas Diniz vem inaugurando de duas a três novas 
lojas por semana, em linha com uma estratégia agressiva de expansão dos franqueados. 
Segundo Vidal, eles são estimulados a abrir um novo ponto a cada seis meses, ao custo de 
cerca de R$ 250 mil.  
 
Ao acumular cinco lojas, o franqueado é incentivado a abrir uma unidade da Diniz Prime, grife 
da rede voltada ao público de maior poder aquisitivo.  
 
Na loja Prime pode ser encontrada uma gama mais vasta de marcas sofisticadas. Atualmente 
funcionam 52 pontos desse tipo de loja, especialmente em shopping centers. 
 
Vidal ressalta que cada loja também tem que firmar contratos de publicidade com pelo menos 
uma emissora de rádio e de televisão. O grupo também tem preferência por franqueados 
conhecidos e com alguma experiência no ramo. "Fazemos de tudo para não colocar gente de 
fora. Normalmente é um desastre".  
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 24 fev. 2011, Empresas, p. B4. 


