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Farmácias também querem um pedaço desse mercado 
 
A Fotoptica tem certeza que as farmácias cobiçam os seus fiéis usuários de lentes de contato, um 
segmento que movimenta R$ 150 milhões ao ano no país. A rede de óticas é líder neste mercado, 
respondendo sozinha por 10% das vendas nacionais. Para se adiantar aos seus novos 
competidores, a empresa lançou neste mês sua própria marca de lentes e promete deflagrar uma 
guerra de preços. 
 
"Nossa meta é sempre oferecer uma alternativa 10% mais barata para os nossos clientes", diz 
Fernando Janikian, presidente da Fotoptica. Com isso, ele prevê elevar as vendas em 20%. 
 
Até hoje, as drogarias ficaram de fora do mercado de lentes de contato, cuja distribuição no país 
está restrita às óticas e às clínicas médicas. No entanto, assim como outras fronteiras do varejo, 
esta é mais uma barreira que tende a ruir. As farmácias já avançaram sobre o setor de 
cosméticos, perfumes e cuidados pessoais. É só uma questão de tempo até que elas também 
comecem a vender lentes de contato, acredita Janikian. E os produtos descartáveis são 
especialmente interessantes ao varejo por trazer os consumidores de volta à loja com 
periodicidade. 
 
Segundo fontes do setor, a Droga Raia, uma das maiores redes de farmácias, tem sérios planos 
de entrar neste segmento e já teria fechado a venda de produtos Johnson& Johnson. A 
multinacional americana é dona da marca Acuvue 2, uma lente com descarte de 15 dias e que 
está entre as campeãs em vendas no país. 
 
A Fotoptica aliou-se à maior concorrente da J&J, a também americana Bausch & Lomb, que está 
produzindo as lentes com a marca própria da rede de óticas. As duas fabricantes dividem a 
liderança e possuem a maior fatia do do mercado brasileiro. 
 
"Na Europa, as marcas próprias das varejistas são bastante comuns e possuem uma grande 
participação de mercado", diz Janikian. No Brasil, a Fotoptica é a primeira rede de óticas a colocar 
a sua própria marca nas lentes de contato. A idéia, diz o executivo, é lançar no futuro toda uma 
linha de produtos, incluindo acessórios. 
 
O consumo brasileiro de lentes não é um dos que mais se destacam no cenário internacional. Pelo 
contrário. O consumo está estagnado, o que pode ser explicado pela queda na renda disponível 
para o consumo e também por uma falta de hábito dos brasileiros . 
 
Segundo Janikian, o mercado brasileiro, de forma geral, encolheu 9% no ano passado e a 
indústria projeta uma nova retração neste ano. Ao oferecer um alternativa mais barata, a 
Fotoptica espera cativar novos usuários. 
 
Segundo o IBGE, 100 milhões de brasileiros apresentam alguma forma de deficiência visual mas 
só 16% usam lentes. No entanto, as pesquisas feitas pela Fotoptica mostram que, dos 84 milhões 
de usuários exclusivos de óculos, 58% estão propensos ao uso de lentes de contato. Mas o 
principal entrave para a compra é o alto preço. 

 
 
 
 
 
 
 



Leia Mais 
 
Consumidor muda a cor dos olhos e Bausch & Lomb expande os negócios 
De São Paulo 
 
As lentes de contato coloridas fazem sucesso no Brasil. Enquanto a demanda por lentes incolores 
está estagnada, as vendas de lentes coloridas cresceram 33% no país no ano passado e já 
respondem por 17% do mercado. 
 
Além das cores tradicionais, como verde, azul e mel, uma das prediletas dos brasileiros é o cinza. 
"Ele dá uma leveza no olhar, um toque mais sutil", explica Lee Johnson, responsável pela divisão 
de lentes de contato da multinacional americana Bausch & Lomb no Brasil. No entanto, as opções 
de cores são várias. Há quem goste, por exemplo, de violeta. Só a B&L possui 14 cores diferentes. 
 
A moda pegou não só no Brasil mas também em outros países. Segundo Johnson, a B&L irá 
ampliar a capacidade de produção da fábrica de Porto Alegre, mas ele não revela informações 
sobre o investimento e nem sobre o total exportado pela companhia. 
 
A unidade brasileira é a única do mundo onde a multinacional americana produz lentes coloridas. 
"Nós somos altamente competitivos. O Brasil exporta para 50 países, incluindo a China", afirma 
Johnson. A Bausch & Lomb fatura mundialmente U$ 2 bilhões e possui subsidiárias em 35 países. 
 
Além das lentes coloridas, a multinacional aposta no crescimento de uma nova tecnologia de 
lentes de contato, a hidrogel de silicone, cujas vendas estão explodindo nos países desenvolvidos. 
Na Europa, a tecnologia já responde por 30% do mercado. 
 
"Nós somos os primeiros a trazer o produto para o país", diz Lee Johnson. Nas lentes de hidrogel 
de silicone, a permeabilidade de oxigênio da córnea é a mais alta possível, o que a torna mais 
confortável e saudável para os olhos. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26, 27 e 28 ago. 2005, Tendências & Consumo, p. B4 
 
 


