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Cadeia de óticas pode ser a porta de entrada de grupos europeus no país , como o HAL 
Investments 
 
A Fotoptica pode ser a porta de entrada de grandes óticas estrangeiras no Brasil. Entre os 
potenciais compradores, os consultores de varejo listam as líderes do setor na Europa, como o 
grupo holandês HAL Investments e a MultiÓpticas, uma das maiores redes do ramo na Espanha e 
que já está presente no Chile. 
 
A varejista brasileira foi uma das primeiras apostas feitas pelo fundo Private Equity I, montado 
pelo banco Pátria em 1997. Como o investimento na Fotoptica já atingiu a sua maturação e 
entrou em uma fase de desinvestimento, a expectativa do mercado é de que a venda da varejista 
possa ser concluída até 2006. Quando foi adquirida, a Fotoptica restringia-se a 20 lojas. Hoje, a 
empresa já alcançou a marca de R$ 100 milhões de faturamento anual e possui 80 unidades. 
 
Procurado pelo Valor, o Pátria afirmou que não há uma decisão sobre o futuro da Fotoptica. "O 
fundo de investimento termina em 2007. Até lá, o Pátria irá avaliar as diferentes estratégias de 
saída", respondeu o banco, por meio de sua assessoria de imprensa. Fernando Janikian, 
presidente da rede, prefere não se pronunciar a respeito da venda da empresa. 
 
O grupo holandês HAL Investments possui participações acionárias em companhias de distintos 
segmentos. Nos últimos três anos, a multinacional tem feito importantes aquisições no setor de 
óticas. Em 2003, o fundo adquiriu a Pearle Europe B.V., que controla várias cadeias na Europa e é 
a maior varejista do setor na região, com um faturamento anual de ? 850 milhões. A empresa 
possui 1,5 mil óticas espalhadas em 12 países e que operam com diferentes bandeiras. 
 
Há cerca de um ano, o HAL também comprou a Grand Vision, rede de 500 óticas na França e 
Reino Unido. A empresa opera com quatro diferentes marcas e fatura cerca de ? 650 milhões por 
ano. 
 
As varejistas espanholas também são consideradas como possíveis candidatas a entrar no país. 
Na Espanha, uma das maiores varejistas do setor é MultiÓpticas, central de negócios da qual 
fazem parte 150 óticas independentes. No Chile, a MultiÓpticas é a líder do setor, com 71 lojas. 
 
Os fundos de "private equity" entram no capital de empresas com potencial de valorização. O 
objetivo é vendê-las após período de sete a dez anos. A saída pode ser com a oferta de ações em 
bolsa ou a venda para um grupo do ramo. O Pátria também investiu na Casa do Pão de Queijo, na 
J. Eventos e na Diagnósticos da América, que estreou na bolsa em 2004. 
 
Segundo fontes do setor, no caso da Fotoptica, o Pátria já vislumbrava a possibilidade de que a 
empresa viesse a despertar o interesse de varejistas estrangeiras depois de que a rede atingisse 
um tamanho expressivo e conquistasse uma posição de liderança. O setor é dominado no país por 
pequenas lojas, o que torna difícil o acesso para as varejistas estrangeiras . 

 
 
Leia Mais 
 
Rede abre novas frentes de negócio na era digital 
De São Paulo  
 
A Fotoptica encontrou um novo caminho para não correr o risco de ter de mudar de nome algum 
dia. A revelação de filmes sempre foi uma especialidade da rede de óticas e um dos seus 
principais negócios.  



Com a era digital, os filmes fotográficos entraram em extinção, mas, ao contrário dos 
prognósticos, os atuais fotógrafos digitais mostraram ser um cliente bem mais assíduo e fiel do 
que os fotógrafos analógicos. Graças à ampliação de "clics" digitais, o negócio de fotografia 
representa hoje 30% das vendas da rede. 
 
No entanto, com a convergência de tecnologias, a rede de fotos e óticas avalia quais serão seus 
rumos daqui para frente. A preocupação, diz Fernando Janikian, é manter uma identidade e não 
perder o foco. "Estamos analisando novos mercados", diz o executivo, que não descarta, por 
exemplo, entrar na febre do IPod e do boom" do MP3. A rede já vende celulares, principalmente 
com câmeras embutidas. 
 
O impulso dado à fotografia afasta a ameaças de que o negócio da Fotoptica poderia estar fadado 
ao desaparecimento. "Antes, a revelação era, em média, de 1,1 filme de 24 poses por cliente. 
Agora, as pessoas não ampliam menos de que 50 fotos digitais por vez, ou seja, duas vezes mais 
que na era analógica", diz Janikian. 
 
Para aproveitar essa nova onda, a rede de óticas vem implementando novas estratégias. Além de 
oferecer o serviço na internet, a empresa oferece pacotes de ampliações na compra de uma 
máquina digital e ensina como utilizar a câmera, mesmo para quem não comprou o produto na 
loja. Os clientes podem enviar suas fotos pela web para a loja virtual da Fotoptica e recebê-las em 
casa. Mas a rede também oferece a alternativa de que cliente busque as fotos na loja, atraindo 
tráfego. 
 
Assim como fazem as operadoras de celular, a oferta de planos de ampliação também pode 
ganhar espaço na era digital, por ter um preço unitário baixo. A rede paulista de locação de vídeos 
2001 já utiliza o sistema pré-pago: o cliente compra créditos de aluguéis. 
 
Outra nova estratégia adotada por Janikian foi o lançamento de uma cartão de crédito com a 
marca da Fotoptica. O produto, que pode ser utilizado também em outros estabelecimentos e não 
apenas na Fotoptica, foi lançado em parceria com a Cetelem. O cartão própria já tem uma 
participação de 13% das vendas da rede e só fica atrás do Visa e MasterCard. "Ficamos surpresos 
como as pessoas demandam crédito. Com o nosso cartão, o cliente também não precisa utilizar o 
limite de seu outro cartão de crédito, o que é um grande atrativo", diz Janikian. 
 
Neste ano, a Fotoptica prevê abrir 15 franquias. "Desde 1997, nosso crescimento foi de 25% ao 
ano", afirma Janikian. Hoje, a rede conta com 32 lojas próprias e 48 franqueadas. O sistema de 
franquias começou a ser implementado há quatro anos. "O rendimento do investimento é 2,5% a 
3% ao mês e o retorno do capital investido é de 30 meses", diz Janikian. 
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