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De acordo com o Conselho Brasileiro 
de Oftalmologia (CBO), 50% da po-

pulação necessita de correções ópticas. 
A incidência da miopia é de 60% e o as-
tigmatismo embaça a visão do restante 
dos indivíduos com menos de 40 anos de 
idade. Mas, dos aproximadamente cem 
milhões de brasileiros com algum tipo 
de problema ocular, somente 38 milhões 
usam óculos hoje. “Existe mais do que o 
dobro de espaço para crescer, mas preci-
samos nos preparar para a demanda que 
está por vir”, comenta Bento Alcoforado, 
presidente da Associação Brasileira da 
Indústria Óptica (Abióptica), a respeito 
do cuidado crescente da população com 
a saúde dos olhos.

O cenário traçado por Alcoforado de-
ve acirrar a competitividade no segmen-
to. Enquanto as redes de menor porte re-
clamam da redução das suas margens de 
lucro, as grifes internacionais assumem 
o reposicionamento de preços para se 
adequar à realidade nacional. Além das 
inovações em lançamentos, as marcas 
mais antenadas passaram a tratar o con-
sumidor como um apaixonado por mo-
da e não mais como um doente. “As redes 
nacionais não evoluíram para competir 
à altura”, provoca Marcelo Farias, diretor 
comercial e de marketing da alemã Zeiss, 
uma das maiores fabricantes de lentes of-
tálmicas do mundo, ao lado da francesa 
Essilor, dos japoneses da Hoya e dos ita-
lianos da Luxottica. 

De olho no potencial do varejo — cujo 
crescimento pode variar de R$ 23,7 bi-
lhões a R$ 39,3 bilhões até 2017, segun-
do dados da GS&MD —, a Zeiss acaba de 
lançar uma campanha que, pela primei-
ra vez em seus 160 anos de história, ex-
plora a emoção para promover a imagem 
da marca. Das 5,5 mil lojas que trabalham 
com a Zeiss, 2,5 mil receberam peças que 
mostram, por exemplo, a avó ensinando 
tricô para sua neta. Com o slogan “este 
é o momento pelo qual trabalhamos”, a 
campanha inclui ações digitais e anún-
cios em canais especializados, somando 
um aporte de próximo de R$ 1 milhão. 

A investida da Zeiss — que projeta uma 
expansão de 28% em 2013, garantindo à 
empresa participação de 17% no mer-
cado mundial— é movida pelos anseios 
apontados pelo consumidor. “Falta dei-
xar as pessoas mais à vontade nas lojas, 
criar vínculos afetivos, interação e melho-
rar o autosserviço com orientações não 
só técnicas, mas também de moda”, lista 
Cristiane Osso, coordenadora do estudo 
feito em 2012 pela GS&MD com 1,6 mil 
entrevistados, entre varejistas e consumi-
dores de São Paulo, Rio de Janeiro, Por-
to Alegre, Goiânia e Fortaleza. A pesqui-
sa identificou por volta de 37 mil pontos 
de venda em todo o País, mas somente 
metade deles ativos. Apesar da predomi-
nância das redes individuais e regionais 
— que mantêm de três a seis lojas —, o 
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Um novo olhar para o Brasil
Marcas estrangeiras movimentam varejo ótico, que agora mira esforços em  
consumidores que não se envergonham de usar óculos— desde que sejam de grife
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varejo óptico caminha para um processo 
de consolidação sem precedentes. 

Guerra de preços
No mês de março, os britânicos do fun-

do de investimentos 3i compraram a Óti-

concorrência. “A guerra de preços exis-
te, mas a competição é natural”, admi-
te Rejane Machado, diretora de marke-
ting da empresa. Ela lembra que o boom 
de itens importados fez o preço cair em 
média 30% nos últimos anos, colocando 
marcas antes inatingíveis ao alcance de 
consumidores. O processo de envelheci-
mento da população é outro fator citado 
por Rejane, que deve impulsionar a com-
pra de óculos nos próximos anos. 

A Óticas Carol também abriu os olhos 
para a mudança dos hábitos. Inspira-
da na canção Eu Uso Óculos, do Para-
lamas do Sucesso, a comunicação da 
rede, elaborada pela agência Explícita, 
de Campinas (SP), sai em defesa de to-
do consumidor que quer combinar as 
armações com o seu estilo e conforme  
as mais variadas ocasiões. Na linha Vis-
ta, lançada em 2010 pela Chilli Beans, 
30% das vendas já são de armações com 
lentes sem grau. “É importante cuidar 
da saúde, mas os óculos não podem vi-
rar commodity. As pessoas querem ter 
uma história para contar”, avalia Caito 
Maia, fundador da marca. O empresá-
rio planeja inserir até o fim de 2013 a 
linha Vista em 150 dos 535 pontos de 
venda da Chilli Beans hoje em opera-
ção no Brasil. 

“O cliente quer algo exclusivo. Quan-
do fica comum, não se cria o desejo”, 
concorda Arione Monteiro Diniz, que 
fundou a Ótica Diniz, em São Luís do 
Maranhão, em 1992. Os negócios do clã 
maranhense não crescem às cegas. São 
Paulo e Rio de Janeiro são o foco prin-
cipal da marca, que pretende passar de 
610 lojas atualmente para mil franquias 
nos próximos três anos.

Com mais de 90 anos de tradição, a 
Fotótica ainda possui elevado recall, 
mesmo depois de sucessivas trocas de 
comandos. Desde 2008 pertencente ao 
grupo franco-holandês Grand Vision — 
subsidiário do fundo de private equity 
Hal Holding—, a rede de aproximada-
mente 120 lojas aposta em autoatendi-
mento e em promoções comunicadas 
por meio de campanhas assinadas pela 
WMcCann. A exemplo da Óticas Diniz, 
que expôs sua marca em placas ao re-
dor dos gramados Paulistão 2013,a Fo-
tótica investe no futebol. Uma das ações 
foi realizada em 2012, quando colocou 
o seu logo na manga da camisa do time 
venezuelano Deportivo Táchira, em jogo 
contra o Corinthians pela Libertadores. 
Tudo para não perder de vista os melho-
res lances de um mercado onde enxer-
gar longe é a alma do negócio. 

O Brasil na vitrine  internacional
Em campos mais luxuosos, o 

grau da concorrência aumenta 
com a Luxottica. Em 2011, o grupo 
comprou a fabricante Tecnol, de 
Campinas (SP), com a intenção de 
nacionalizar a produção de marcas 
consagradas do seu portfólio, como 
Vogue, Arnette, Ray-Ban (fotos ao 
lado) e Oakley. Somadas às linhas 
licenciadas — Bvlgari, Chanel, 
Prada, Tiffany, entre outras—, as 
vendas líquidas globais da Luxottica 
ultrapassaram € 7 bilhões em 2012. 

A americana Marchon 
(licenciadora dos óculos Calvin 

Klein, Valentino e Chloé) também 
estuda abrir uma fábrica no Brasil, 
assim como a Hoya busca expansão 
nacional por meio de joint venture 
firmada em 2007 com a brasileira 
Optotal. No mesmo ano, a italiana 
De Rigo juntou-se à importadora 
brasileira Wilvale, aportando no 
País as licenças das grifes Givenchy, 
Fila, Victor Hugo, entre outras. A 
sofisticação também é a aposta de 
outra italiana, a Safilo, que também 
tem o grupo Hal como parceiro de 
negócios. Boss, Guggi e Dior são as 
principais licenças da companhia.
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Campanha da Zeiss teve aporte aproximado de R$ 1 milhão: empresa quer crescer 28% em 2013

Promoção da Óticas Carol, que projeta ter 750 lojas até o final do ano

cas Carol por R$ 108 milhões, impulsio-
nando a rede rumo a uma cadeia de fran-
quias que deve passar das atuais 530 para 
750 lojas até o fim de 2013. Fundada em 
1997 em Sorocaba (SP) por Odilon San-
tana, a empresa não teme o avanço da 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1561, p. 27, 27 maio 2013.




