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As crianças entre 5 e 12 anos são o mais novo público-alvo da indústria de óculos solares. Mas 
esqueçam as armações de plástico ruins e as lentes sem qualidade. O que vem chegando ao 
mercado não é brinquedo: são coleções feitas pelas maiores indústrias do setor, com design 
que acompanha a moda e o aval de grifes como Ray-Ban, Dior, Gucci e Tommy Hilfiger. Um 
par desses óculos pode chegar facilmente aos R$ 1 mil.  
 
"Investir nessa faixa etária foi uma forma de as marcas atingirem novos mercado. É mais ou 
menos como fizeram Giorgio Armani ou Marc Jacobs ao criar as linhas A/X e Marc by Marc 
Jacobs, que são destinadas a um consumidor mais jovem", diz Renis Gabriel Filho, CEO no 
Brasil da italiana Safilo. O objetivo é fidelizar consumidores que ainda não chegaram ao ensino 
médio, mas que já são cheios de opinião.  
 
De origem italiana, a Safilo fabrica e distribui óculos de 30 grifes como Yves Saint-Laurent, 
Dior, Balenciaga, Gucci, Valentino, Max Mara e Giorgio Armani, além das grifes próprias Safilo 
e Carrera. Em 2010, a filial brasileira cresceu 19% em faturamento. Hoje, ela é uma das três 
filiais do grupo Safilo que mais crescem. A operação do Brasil representa 60% do volume de 
vendas na América Latina e o objetivo até 2013 é triplicar a operação. 
 
Não é de hoje que a indústria do luxo percebeu o poder de decisão dos consumidores-mirins. 
Cada vez mais antenados com as tendências da moda, eles já são capazes de reconhecer 
marcas, eleger suas preferidas e fazer com que os pais abram a carteira para satisfazer seus 
desejos de consumo. O Sony Fashion Weekend Kids, evento de moda infantil que terminou no 
último fim de semana em São Paulo, dá uma boa mostra do crescimento das grifes infantis no 
Brasil. Na 12ª edição, o evento conta com marcas como PUC, Cris Barros Mini, VR Kids, Maria 
Bonitinha, e chega a reunir 7 mil pessoas.  
 
Em nível global, o investimento em consumidores bem jovens é ainda mais expressivo. Marcas 
como a Gucci, que criou a Gucci Children, apostam em coleções que vestem os pequenos dos 
pés à cabeça, incluindo acessórios. E os óculos são a bola da vez. "Na Europa, é mais comum 
as crianças usarem óculos escuros. Apostamos que essa cultura também vá chegar aqui", diz 
Renis Gabriel Filho, da Safilo. "Os pais procuram as melhores marcas para comprar tênis e 
outros artigos para os filhos. Por que com óculos seria diferente?" 
 
Os modelos infantis fabricados pela Safilo têm características especiais, como lentes 
lenticuladas, ou seja, com uma proteção maior aos riscos. Feitas de resina, as lentes infantis 
não apresentam variação de cor, para não atrapalhar a visão das crianças, ainda em formação. 
E trazem proteção contra a radiação solar. Muitas das armações têm hastes e pontes 
emborrachadas, para não machucar o rosto.  
 
Os preços dos artigos infantis são cerca de 30% menores que os dos óculos para adultos. Há 
oito meses, a Safilo trouxe da Itália os primeiros modelos infantis da linha Carrerino (da grife 
Carrera). Em abril, chegam às lojas os modelos Gucci Children, Tommy Kids (da Tommy 
Hilfiger) e Juicy Couture. "Cerca de 10% das 2 mil óticas que são nossas clientes apostaram 
nesse novo nicho. Mas acredito que esse número vá crescer bastante em breve", diz Filho. 
 
No Brasil, algumas marcas infantis do segmento premium, como a Lilica Ripilica, também 
invetem no filão. A grife, que pertence ao grupo Marisol, acaba de colocar nas lojas uma linha 
de óculos escuros para meninas e meninos, de 6 a 12 anos, que variam de R$ 140 a R$ 150. 
São modelos que seguem as tendências da moda. "Nesse lançamento, trabalhamos com 
produtos de excelente qualidade em parceria com a empresa Wilvale de Rigo. Os óculos são 
produzidos em acetato e metal e possuem lentes de acrílico com proteção total UVA e UVB", 
diz Cassia Marció, coordenadora de novos projetos da Lilica Ripilica e Tigor T. Tigre.  
 
"Nossa intenção é compor o look total dos consumidores. Detectamos os óculos solares como 
acessórios indispensáveis também para as crianças, por isso decidimos inseri-los em nosso mix 



de produtos." De acordo com Cassia, mesmo com poucos dias nas lojas, a aceitação dos óculos 
já foi grande. "Há uma grande oportunidade para crescimento nesse segmento." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 8, 9 e 10 abr. 2011, Empresas, p. B4. 


