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Produtos diferenciados garantem a sobrevivência no mercado de óculos e lentes de contato. 
 
Nas praias é comum ver ambulantes vendendo óculos escuros de procedência duvidosa. Em 
alguns camelôs também não é raro encontrar óculos de grau sem prescrição médica. Para quem 
pretende abrir uma ótica, a pirataria é a maior dificuldade apontada por empresários do setor. Por 
isso, o empreendedor que planeja entrar no mercado de óculos escuros e de grau, lentes e 
armações deve se informar sobre as exigências ligadas à saúde. É obrigatório que o 
estabelecimento tenha como responsável um técnico ótico para assinar um termo de 
responsabilidade. O investimento inicial vai de R$ 50 mil para uma loja de pequeno porte até R$ 1 
milhão para ponto comercial dentro de shopping center, que venda produtos importados top de 
linha. 
 
Nas grandes cidades do País é possível encontrar uma ótica em cada quarteirão. Dessa forma, 
apostar em produtos diferenciados e definir o público-alvo são ações fundamentais. Da mesma 
forma, aponta Haroldo Caser, consultor do Sebrae/RJ, é importante não entrar no mercado sem 
conversar com que já trabalha no ramo há algum tempo para evitar erros primários. Na avaliação 
do consultor, investir em uma ótica é um empreendimento de alto risco porque a concorrência é 
grande e há marcas que já estão sedimentadas no mercado. 
 
Ponto é essencial para lojas que trabalham com artigos de luxo  
 
Para quem aposta em artigos de luxo, como óculos de grifes internacionais, a escolha do ponto 
comercial é um critério que deve ser bem estudado. É o caso da Vision Line, ótica localizada nos 
bairros de Ipanema e Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Há cinco anos no mercado, Denis Kac, 
proprietário da ótica, revela que apostou no segmento de luxo e de alta modernidade. Nas lojas 
dele podem ser encontradas armações em ouro cujos preços variam de R$ 8 mil a R$11 mil, 
óculos de sol das grifes Prada, Chanel e Armani no valor de aproximadamente R$ 2 mil e 
lançamento da grife Bvlgari de R$ 4.050. 
 
O proprietário conta que possui como diferencial na sua loja no Barra Shopping a RVP-Zeiss, um 
equipamento alemão de última geração que realiza a medição da distância nasal pupilar e a altura 
do cliente para definir o centro ótico. Na maioria das lojas, diz ele, não há esta máquina e o 
processo é feito manualmente. Dessa forma, o consumidor tira várias fotos pelo computador e 
pode escolher a armação que melhor lhe serve. Kac revela que para ter um diferencial no 
mercado também oferece o atendimento delivery, em que o técnico vai até a residência do 
cliente. Quanto aos produtos que mais vendem na loja, o proprietário da Vision Line diz que há 
um empate entre os óculos de grau e de sol. Ele recomenda para quem vai abrir uma ótica, fazer 
uma rede de relacionamentos. "Além do técnico ótico, que é obrigatório, aconselho a quem 
pretende abrir uma ótica buscar contatos com empresas multinacionais e nacionais para aumentar 
a rede de relacionamentos e poder vender produtos diferenciados", diz ele. 
 
Uma ótica se caracteriza pela comercialização de óculos de sol, armações, lentes de contato, 
montagem de óculos e de lentes oftálmicas com grau sob prescrição médica. O estabelecimento 
de venda de lentes de grau só poderá vendê-las mediante apresentação da fórmula ótica de 
médico. A venda de lentes de grau não pode ter consultório médico, em qualquer de seus 
compartimentos ou dependências. A autorização para o comércio de lentes de grau será solicitada 
a autoridade sanitária. 
 
O proprietário da Vison Line observa ainda que o mercado está fechado. Ele faz parte de um 
grupo que vende mercadorias de luxo no segmento de ótica. O investimento inicial nestes casos 
pode chegar em lojas de shopping até R$ 1 milhão e em lojas de rua até R$ 400 mil. Entretanto, a 
maior parte das óticas vende os produtos mais populares.  



Em Bauru, em São Paulo, Renato Fogolin é proprietário da Ótica Snell. Há 11 anos no mercado, 
ele conta que a maior dificuldade do setor é a pirataria que chegou até aos óculos de grau. 
Fogolin conta que em sua loja, o público é bastante diversificado, mas que seu carro chefe são os 
óculos escuros. 
 
No Rio de Janeiro, Hélio Brum, gerente da Free Land no Shopping Tijuca, concorda com o 
proprietário em Bauru: a pirataria é a maior dificuldade para quem pretende abrir uma ótica. Há 
25 anos no mercado, a Free Land vende mais a parte esportiva de óculos escuros, embora os 
óculos de grau e os de grife também tenham parte importante no faturamento. Brum diz que em 
uma loja como a sua, o investimento inicial vai de R$50 mil a R$ 200 mil e o faturamento médio 
mensal, de R$ 30 mil a R$ 50 mil. O tempo médio de retorno é de 3 anos. Ele confirma que o 
mercado está saturado e para driblar este entrave, recebe trimestralmente produtos novos. 
 
Raio X 
 
Ótica  
Investimento inicial: de R$ 20 mil a R$ 50 mil 
Faturamento médio mensal: de R$ 10 mil a R$20 mil 
Capital de giro: R$ 21 mil 
Tempo médio para retorno: 24 meses 
Número de funcionários: 3 a 4 
Área: 50 metros quadrados 
Risco: na avaliação de Haroldo Caser, consultor do Sebrae, investir em uma ótica é um 
empreendimento de alto risco porque a concorrência é muito grande. Além disso, diz ele, há 
marcas que já estão sedimentadas no mercado. 
 
Serviço  
Free Land, 0xx-21-3392-5022 
Ótica Snell, 0xx-14-3234-9020 
Vision Line, 0xx-21-2431-8723  
Sebrae, 0800-782020    
  
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 25 abr. 2006, Seu Negócio, p. B-20. 
 


