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EDITORIAL

O ESPETÁCULO
NÃO PODE PARAR!

N

ão é a primeira e nem será a
última vez que a humanidade
passa por uma calamidade

como essa. Nos livros de história, já
lemos sobre diversas pandemias e
o mundo continuou seguindo o seu
curso e se transformando.
Para alguns, vivemos a “Era da Incerteza e da dúvida” e para

outros, “O começo de um novo ciclo”. Isso depende do lado
da ponte em que você se encontra. Pelo meu modo de pensar,
cabe bem neste contexto a célebre frase do naturalista, geólogo
e biólogo britânico, Charles Darwin: - “Não é o mais forte que
sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às
mudanças”.
Por um tempo o mundo inteiro parou, vivendo uma crise
mundial sem precedentes, onde diversas nações se uniram
em prol da humanidade e tomaram medidas inéditas de ajuda
humanitária e econômica, tentando tampar este enorme rombo
que se aﬂorou nas nossas vidas. Jamais devemos esmorecer e
deixar de acreditar que dias melhores virão.
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espiritual e jamais abandone a sua Fé! Agradeça e ore pela
sua família e a do próximo. A luta contra o Covid-19 continua,
até acharmos a cura deste mal que nos aﬂige. O ramo óptico
neste exato momento, está se recuperando deste baque que se
acometeu a partir do mês de março deste ano. Graças as ações
de nossas entidades como Sindiópticas e Abióptica, além de
outras associações e pessoas interligadas ao setor, que lutaram
e trabalharam com fervor perante as autoridades municipais,

estaduais e federal, com o objetivo de que a óptica fosse considerada um serviço “essencial à população brasileira”, conseguiram esse
ponto! Seguindo as normas sanitárias (de acordo com a organização Mundial da Saúde) o varejo óptico voltou a funcionar, se aprimorando
no atendimento, personalizando seu trabalho e interagindo cada vez
mais com o seu público através de diversas ferramentas como visita
agendada à loja, atendimento na casa do cliente e o uso de técnicas de
divulgação/vendas através dos canais online.
Com certeza, posso aﬁrmar neste momento, que estamos mais
conscientes, fortes e unidos dentro do ramo óptico, pois ainda temos
um longo caminho a percorrer em 2020 rumo a 2021, pois este ano
está sendo um divisor de águas em todos os sentidos onde estamos
escrevendo um novo capítulo: “no livro de nossas vidas”. Por causa de
nossas responsabilidades com nossas famílias e com a saúde ocular
do povo brasileiro, o espetáculo não pode parar!
Jenö Meggyesy | Dir. Responsável
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 ENTREVISTA

AGORA, A SATISLOH ESTÁ
EM SÃO PAULO

S

atisloh, um dos maiores fabricantes de máquinas para surfaçagem de lentes oftálmicas no mundo, mudou sua sede no
Brasil para a cidade de Barueri/SP, mais precisamente para Alameda Tocantins, 350 – Alphaville Industrial, loja 09. E quem
vai contar o porquê desta mudança e as novidades que a empresa traz para o mercado óptico brasileiro e latino-americano,

é o Sr. Luis Cerqueira, Presidente da SATISLOH LATAM.
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 ENTREVISTA

ENTÃO MEUS AMIGOS E LEITORES,
VAMOS À ENTREVISTA!
OR – Sr. Luis, qual foi o motivo da mudança de sede da
Satisloh de Petrópolis/RJ para a cidade de Barueri/SP?
Luis Cerqueira – Jeno, quero agradecer a presença
da Ótica Revista para registrar este momento.
Esta mudança foi muito importante para a nossa
empresa. É um escritório com alta tecnologia, igual
aos nossos equipamentos, extremamente funcional,
tecnológico e com linhas modernas. Não foi uma
mudança fácil, ela foi pensada ao longo do tempo,
levando em consideração os nossos clientes.
Aqui em Alphaville nós temos muitas vantagens: com
relação a logística por exemplo, temos o Rodoanel
que liga diversas rodovias importantes do país,
temos à nossa disposição três aeroportos e estamos
muito perto do maior porto marítimo da América
Latina, o porto de Santos. Além disso, fica muito
mais fácil para os clientes virem nos visitar em São
Paulo do que em Petrópolis.
Nesta

nova

sede,

teremos

um

Showroom

diferenciado a disposição dos nossos clientes. Dessa
forma, os clientes poderão ver nossas máquinas em
funcionamento e ter treinamentos com os melhores
técnicos engenheiros da América Latina (Satisloh
Academy).
OR – Sr. Luis, poderia nos contar um pouco das novidades da Satisloh neste segundo semestre de 2020?
Luis Cerqueira – Gostaria de mencionar de duas novidades na linha Satisloh. Uma delas é Performance Package do
VFT-Orbit 2. O pacote apresenta um novo sistema inteligente de ferramentas, calibração totalmente automatizada e
uma maior faixa de trabalho. Dessa forma o gerador terá um aumento de produtividade de 10 a 20%.
Outra novidade é sobre a nossa polidora automática Multi-FLEX, estamos lançando um novo processo chamado
Speed (processo já testado em alguns laboratórios pelo mundo), onde você passa a ter uma produção de lentes similar ao
VFT-Orbit 2 com o performance package.
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 ENTREVISTA
OR – Presidente, apesar de quase 06 meses de pandemia no
Brasil, quantas instalações a Satisloh fez pelo país?
Luis Cerqueira – Temos números surpreendentes! Apesar de
toda esta loucura com a pandemia, lockdown, a gente fez uma
instalação em maio, oito instalações em junho, cinco em julho
e mais 15 instalações planejadas para os meses de agosto e
setembro. Apesar de todas as complicações, a gente segue
caminhando, os laboratórios seguem investindo e isso é uma
excelente notícia para a indústria de um modo geral.
OR – Além dos equipamentos, o senhor poderia nos falar
sobre os insumos?
Luis Cerqueira – A partir do quarto trimestre, vamos lançar
uma linha Tórica de insumos, o que torna o nosso portifólio de
produtos ainda mais diferenciado.
OR – A Satisloh tem ajudado as redes de óptica e os
laboratórios a adquirirem seus equipamentos através de
financiamento neste período da pandemia?
Luis Cerqueira – Sim, temos oferecido condições especiais
de financiamento para novos equipamentos e insumos,
e para isso, basta o leitor entrar em contato conosco que
a gente terá o maior prazer de ajudar você a realizar um
excelente negócio. Queremos ser conhecidos pelo alto grau
de parceria, oferecendo aos nossos clientes soluções ópticas
para laboratórios de todos os tamanhos. Entre em contato
conosco através do site www.satisloh.com.br, nos sigam nas
redes sociais facebook.com/satislohbrasil e da Ótica Revista
e vejo vocês por lá. Agradeço ao Jeno, pela oportunidade de
me expressar aos seus leitores da Ótica Revista.

Alameda Tocantins, 350 Loja 09
Alphaville Industrial – Barueri SP
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 UTILIDADE PÚBLICA

INTERNET VICIA

CRIANÇAS E ADOLESCENTES
DIZ PESQUISA

A

população brasileira está entre as mais conectadas do mundo. Como se não
bastasse, o novo coronavírus nos isolou em casa. Pior: O CGI (Comitê Gestor da
Internet no Brasil) acaba de divulgar a pesquisa, TIC Kids Online que desde 2012

atualiza anualmente os indicadores sobre o uso da rede pela população com idade
entre 9 e 17 anos, visando estabelecer políticas públicas de inclusão digital no País.
O último levantamento do CGI mostra que nesta faixa etária 86% teve acesso à Internet
entre outubro de 2019 e março deste ano, contra 83% 2018. A maioria, 94%, têm
conexão em casa. Só 1,4 milhão nunca teve acesso e 3 milhões não são usuários.
A conectividade varia de acordo com a região. No centro-oeste é de 98%, no sudeste
de 96%, no sul de 95% e 79% nas regiões norte e nordeste. De todos os dispositivos o
celular é o único meio de conexão usado por 58% das crianças e adolescentes. Outros
37% combinam o celular e o computador e 2% fazem conexão só pelo computador.

FALTA DE SONO
Outros 20% declararam que deixam de dormir
para navegar. “A OMS (Organização Mundial da
Saúde) preconiza que a falta de sono aumenta
a obesidade, o risco de alterações emocionais,
o stress oxidativo e a resistência à insulina que
leva ao diabetes. ”Não são problemas de saúde
que surgem imediatamente. O efeito da falta
de sono é cumulativo e por isso, nem sempre
é levado a sério, da mesma forma que a falta
de proteção contra a radiação UV (ultravioleta)
emitida pelo sol”, afirma.
Uma dica do oftalmologista para evitar a
insônia é desligar o celular ou computador,
no mínimo, uma hora antes de ir dormir. Isso
porque, as telas emitem luz azul que inibe a
produção da melatonina, hormônio indutor do
sono. Outra é verificar se o celular tem filtro de
luz azul embutido ou baixar o aplicativo F Lux
disponível gratuitamente na internet.  
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FALTA IMAGEM

Dr. Leôncio de Souza Queiroz Neto

Pesquisa mostra que no
Brasil o vício na web
pode ter efeito
acumulativo na visão e
saúde de 25%
das crianças e
adolescentes. Entenda.
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 UTILIDADE PÚBLICA


“Para evitar a insônia é preciso desligar o celular
ou computador, uma hora antes de ir dormir.
”
OLHO SECO

DEPRESSÃO E ANSIEDADE

Segundo o oftalmologista Leôncio Queiroz Neto do Instituto

O CGI também aponta que 21%, se sente mal quando não está

Penido Burnier o aumento da conectividade seria uma boa

na Internet ou se pega navegando sem o menor interesse e 24%

notícia se a vida digital não apresentasse múltiplos desaﬁos

acredita que passa menos tempo do que devia com os familiares,

para a saúde sistêmica e visual. Isso porque, a pesquisa do

amigos ou estudando, claros sinais de ansiedade e depressão.

CGI realizada com 2.954 participantes e seus respectivos

“São alterações que precisam ser tratadas com um especialista

pais ou responsáveis, mostra que entre 11 e 17 anos, 1 em

em doenças psíquicas”, aﬁrma. Vale lembrar, comenta, que

cada quatro são viciados na internet. Por isso, não consegue

o tratamento com

controlar o tempo de navegação, e acaba desenvolvendo olho

acompanhado também por um oftalmologista. Isso porque,

seco. Os sintomas elencados pelo médico são: vermelhidão,

nossos olhos têm receptores de inibidores seletivos de recaptação

visão embaçada, sensação de areia nos olhos e dor de

de serotonina (ISRSs) contidos nos antidepressivos e ﬁcam 15%

cabeça no ﬁnal do dia. Isso acontece porque piscamos menos

mais propensos a desenvolver a catarata que têm como único

na frente das telas e a lubriﬁcação dos olhos diminui. O

tratamento a cirurgia, conclui.

tratamento, explica, pode ser feito com colírio lubriﬁcante ou
três aplicações de luz pulsada para estimular a produção da
lágrima, conforme o estágio da doença.

12

medicamentos antidepressivos deve ser

Dr. Leôncio de Souza Queiroz Neto
Oftalmologista Presidente Instituto Penido Burnier
Campinas/SP
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◎ MARKETING

MARKETING DE
RELACIONAMENTO

EM TEMPOS DIFÍCEIS

Milene Muñoz

O

marketing de relacionamento abrange as relações

produtiva da empresa. Entender as necessidades e desejos de

da empresa com seus fornecedores, colaboradores

cada um faz com que a empatia norteie melhores ações mesmo

e clientes. O intuito é criar ações para que toda

no e-commerce.

essa cadeia produtiva participe dos processos da empresa,

O marketing de relacionamento não se limita as ações na loja

engajando melhores ações de marketing para o mercado.

física mas também nas ações em redes sociais e e-commerce.

Em tempos como este que enfrentamos, é fundamental fazer do

Os cuidados em ofertar produtos e serviços de maneira segura

marketing de relacionamento um caminho para colaboração e

ao cliente e aos colaboradores, oferecer condições de trabalho

melhores resultados.

dignas e protegidas ao dia a dia fortalece a empresa em suas

Construir relações de conﬁança e colaboração entre as

políticas e ações, uma vez que quanto melhores as condições

parcerias requer colocar-se em cada uma das funções da cadeia

mais empatia e mais credibilidade junto aos clientes.  

14
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◎ MARKETING

“ É fundamental fazer do marketing de

”

relacionamento um caminho para colaboração.
Práticas do Marketing de Relacionamento

As práticas de Marketing de Relacionamento são simples e não requerem grandes
investimentos, pois necessitam mais de aplicabilidade do que recursos de alto custo. Citarei algumas que
fazem parte do nosso dia a dia e que em meio desse período incerto e conturbado que vivemos
tornam-se fundamentais:

1. Empatia

3. Contato

Colocar-se no lugar do outro e entender que todos

Manter um relacionamento contínuo com o cliente

estamos passando por um momento incerto e de angustia.

para pós vendas e assistência , além de informar promoções

Ser paciente ao ouvir o cliente e transparente sobre prazos

ou ainda novos produtos compatíveis ao perﬁl dele.

e entregas que possam ser estendidas. Diálogo e muito
cuidado com a abordagem de cada caso.

4. Diferencial
Aposte no que faz da sua empresa diferente das

2. Técnica de venda

demais: seja o atendimento, produtos, tipos de serviços ou

Conhecimento técnico e buscar soluções que

prazos. Tenha um foco direcionando no que é o seu melhor

alinhem praticidade, conforto e durabilidade, dentro das

e faça dele seu cuidado no dia a dia. Aumente a percepção

condições do cliente.

da sua equipe e de seus clientes sobre isso.

PARA SABER MAIS:
 https://rockcontent.com/
 https://endeavor.org.br
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Milene Muñoz
Administração de Empresas/ Universidade São Francisco
Técnica em Óptica / Senac –SP
Ótica Monte Cristo/ Mairiporã -SP
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 SAÚDE & BEM ESTAR

VALORIZACÃO

AGORA O FOCO É EM VOCÊ!

E

xiste um momento em nossa vida, que percebemos alguns sinais
de que precisamos desacelerar o ritmo e investir nos cuidados
Pessoais.

A mulher moderna tem aquele poder de conciliar. Casa, trabalho,
cônjuge, ﬁlhos, faculdade... somos poderosas, não é? Eu ﬁco admirada
com a força e a criatividade na rotina das minhas amigas, elas são
incríveis investidoras e conciliadoras de tudo, mas e quando o foco
precisa ser você mesma? Você tem aplicado essa mesma força em você?
Nunca vou me esquecer de um exemplo que ouvi de uma referência:
“Quando alguém vai jantar em sua casa, você separa a melhor louça
que você tem, faz aquela decoração incrível, encomenda ﬂores, limpa
e perfuma a casa e faz aquela receita a La Chef! Isso é ótimo, uma

Olá meu nome é Monizeh Masher e
sou consultora de Beleza Mary Kay.
Nesta e nas próximas edições,
preparamos este espaço para valorizar
a essência de cada mulher com
assuntos e dicas muito importantes
como: Pele perfeita, rotinas de
skyncare, maquiagem, e muitas dicas!
Então se prepare para o que está por
vir e decida colocar o foco em você.

demonstração de carinho inesquecível mas... Quando você vai fazer
isso por você? Já pensou em dar um jantar maravilhoso assim para você
mesma? Você não merece também?

Cuidar da mente e do corpo nos faz criar um relacionamento

excelente cartão de visitas exibindo bem-estar, saúde e limpeza.

íntimo conosco de aceitação e compreensão de merecimento,

Como Consultora, lido diariamente com mulheres que apoiam

virando aquela “chave” na nossa mente e entendendo que o

o conceito de cuidado pessoal mas não é uma realidade em suas

tempo não é nosso inimigo, ele apenas nos dá oportunidades

vidas, devido a agenda cheia e a falta de tempo! Ah o tempo

de se reinventar e inovar, mas que muitas vezes deixamos de

... Vamos falar dele. Você sabia que a nossa pele envelhece de

lado e perdemos a chance.

forma precoce e apenas 25% desse envelhecimento é devido ao

A nossa pele é o maior órgão do nosso corpo, é a camada que

tempo? Isso mesmo, a sua pele está envelhecendo antes da hora

protege os nossos órgãos do ambiente externo. Por que não

devido a alguns fatores rotineiros como: Estresse, Poluição, Má

amá-la e protege-la? Eu gosto de pensar que sou minha vitrine

Alimentação, Má Hidratação e falta de Proteção Solar.

sobre as ideias e conceitos que quero expor, meu desejo é que

Esses fatores trazem para nossa pele os radicais livres –

as minhas intenções sejam claras e verdadeiras então não

moléculas que são responsáveis pelo envelhecimento precoce

posso gerar distração e sim promover o foco.

e perda da produção de colágeno e elastina, além da falta de

Para quem possui uma agenda cheia de encontros e trabalha

proteção solar que pode causar sérias doenças como o câncer

com atendimento e relacionamentos, a primeira impressão é a

de pele. Então entenda que a Pele perfeita, antes de tudo deve

mais lembrada, por isso a pele bem cuidada funciona como um

ser saudável!  
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 SAÚDE & BEM ESTAR

ENTÃO O QUE FAZER?
Sei que muitas de vocês lidam com o público, então segue algumas dicas valiosas!
Traga para a sua rotina a autovalorização e ações que beneﬁciam a sua saúde como
bebe mais água, evitar o estresse e incluir uma boa alimentação. Já com a nossa pele,
ela precisa de alguns cuidados diários como:
Por isso você pode apostar em produtos que atenda esses cuidados e que sejam múltiplos
benefícios, pausando e evitando o envelhecimento precoce, além de te

entregar

resultados.

Eu recomendo e utilizo o Sistema de cuidados TimeWise 3D, que me surpreendeu por:
 HIDRATAR A PELE POR 12 HORAS
 AMENIZAR AS LINHAS DE EXPRESSÃO
 UNIFORMIZAR O TOM DA PELE
 REDUZIR AS MANCHAS
 PROTEGER CONTRA OS RAIOS SOLARES POR 12 HORAS
 AUMENTAR A PRODUÇÃO DE ELASTINA E COLÁGENO

Aplicando 2 vezes ao dia, eu invisto apenas 7
minutinhos do meu tempo para ter a pele dos

TECNOLOGIA 3D
A fórmula conta com a Tec
nologia 3D
que une o Resveratrol
encapsulado

(eﬁcaz contra os raios
UVA/UVB e que atua
no rejuvenescimento),
Vitamina B3 ( a
Vitamina que previne
o câncer de pele) e

um Peptídeo especial
desenvolvido
pela Mary Kay. Tudo
isso em uma
rotina simples, prática
e eﬁcaz.

sonhos e em 4 semanas eu pude surpreender muitas
amigas e mulheres que não tiveram a oportunidade
de aprender esses cuidados. O principal benefício para mim, foi ter a liberdade de voltar a sair
de casa sem utilizar maquiagem em todos os momentos, já que o que eu queria esconder não
estava mais ali para me incomodar.
Convido você a reﬂetir sobre o autocuidado e sobre o que você pode estar fazendo para evitar
o envelhecimento precoce da sua pele e caso haja dúvidas, conte comigo!
Monizeh Mascher
Consultora de Beleza Independente e Iniciadora Estrela Mary Kay
 monizehmk@gmail.com
 @monizeh.marykay
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 GASTRONOMIA

EMMANUEL
BASSOLEIL

CHEFE EXECUTIVO
DO HOTEL UNIQUE
Com 33 anos de história no Brasil, o Chef Emmanuel Bassoleil acumula 43 anos de
carreira desde que saiu da França, na cidade de Dijon na Borgonha.

D

epois de dar duas voltas ao mundo durante três anos,

Chef, em 2007 Os Sabores da Borgonha e em 2015 Vive La Cuisine com

conviver com Chefs de renome nacional e internacional,

seus amigos Claude Troisgros e Laurent Suaudeau. Foi o primeiro Chef a

traz em sua bagagem importantes prêmios como o

lançar um aplicativo digital Grátis / Livro de receitas pela Apple Store em

de Melhor Chefe do Ano (1993 e 2001), Top Of Business, Food

2011, o Emmanuel Bassoleil by Numbers.

Service Nutri News pelo “Projeto Gastronômico Bassoleil” e o

Além de estar na segunda temporada de seu programa “Um dia de

de Personalidade da Gastronomia, conferido pela revista Prazeres

chef” no canal Food Network e h&h da Discovery Channel e como

da Mesa, além de ter sido o primeiro Chef do Brasil a receber

Jurado do programa “Top Chef Brasil” na TV Record , Emmanuel

a Ordem da Academia Culinária da França, em 1998. Vinte anos

Bassoleil é o Chef Executivo e responsável pela gastronomia do Hotel

depois recebeu o maior reconhecimento da gastronomia mundial

Unique e do Skye Restaurante & Bar desde a sua inauguração e

e foi nomeado “Maîtres Cuisiniers de France”.

implantação em 2002.

Lançou três livros: o primeiro em 1994 com o título Uma Cozinha Sem

Agora temos uma receita do Chef para nossos leitores:

Modo de Preparo
MOLHO
Coloque em uma panela a cebola e o champagne. Deixe reduzir ¾, junte o caldo de peixe e o creme de leite. Cozinhe 5 minutos em fogo
baixo.
Tempere com sal e pimenta do reino.
Bata no liquidiﬁcador e passe na peneira.
Acrescente o caviar na hora de servir.

PURÊ DE INHAME
Cozinhe o inhame no leite com um pouco de sal. Escorra o inhame e bata no processador com a manteiga.
Tempere com sal e pimenta do reino. Se preciso, utilize um pouco do leite de cozimento para deixar o purê mais liso e cremoso.

PEIXE
Tempere os ﬁlés de robalo fresco com sal e pimenta do reino.
Transﬁra-os para uma assadeira untada com manteiga , despeje um copo de champagne e cubra com papel alumínio. Leve ao forno préaquecido a 200°c por 8/10 minutos.
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ROBALO AO CREME DE CHAMPAGNE CAVIAR

Ingredientes
INGREDIENTES DO ROBALO
4 ﬁlés de robalo fresco sem pele e
espinhos (160gr cada)
Sal e pimenta-do-reino branca

INGREDIENTES DO PURÊ DE
INHAME
400gr de inhame descascado e
cortado em pedaços
600ml de leite
100gr de manteiga
Sal e pimenta-do-reino

INGREDIENTES DO CREME
½ garrafa de champagne
50gr de cebola picada
200ml de caldo de peixe
100ml de creme de leite fresco
4 colheres de sopa cheias de caviar
preto
Sal e pimenta-do-reino-branca

Montagem do Prato
Em prato fundo, coloque o purê de inhame, o ﬁlé de peixe por cima e cubra com o creme de
caviar. Decore com um ramo de alho japones e pastéis de caviar .

Faço esta receita desde 1992 e durante este tempo variei o peixe (linguado, salmão, coldﬁsh, mero). Este ano, optei pelo
robalo e decidi diferenciá-la acrescentando pastéis de caviar com raspas de limão siciliano (receita fácil e saborosa que não
precisa de mais nada além da massa de pastel , raspas de limão siciliano e caviar de boa qualidade).
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ULTRA
POLARIZED
THE ULTIMATE VISION AND PROTECTION
A lente Ultra Polarizada INVU é a geração
do futuro das lentes solares; a Exclusiva
estrutura Multicamadas das lentes opera
um verdadeiro Sistema Inteligente de
absorvimento da luz.

GRUPO DE ÓCULOS SUÍÇO

O Swiss Eyewear Group foi fundado em 2013

por um seleto grupo de especialistas em óculos com mais
de 120 anos de experiência combinada no setor. Somos
especializados em projetar, produzir e distribuir óculos de
alta qualidade e acessíveis em todo o mundo. O INVU ultra
polarizado foi trazido ao mercado com o objetivo claro de
lançar a próxima marca global de polarização. Combinando
um desempenho extraordinário da lente, engenharia suíça e
armações lindamente criadas, a INVU oferece uma experiência
excepcional e um valor incomparável para os consumidores

em todo o mundo. INVU é uma marca registrada da Swiss
Eyewear Group (International) AG e atualmente é distribuída
em mais de 90 países em todo o mundo.

QUALIDADE EXCEPCIONAL
O Swiss Eyewear Group, junto com seus parceiros
de fabricação certiﬁcados, implementou rígidos planos de
controle de qualidade e amostragem para garantir uma
experiência excepcional ao cliente. Nossa engenharia suíça,
combinada com nossos materiais premium e tecnologia de
lente de polarização de ponta, garante que todos os padrões
globais de óculos de sol sejam atendidos.
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EXCELÊNCIA EM DESIGN E ENGENHARIA
Todos os projetos e engenharia de produtos são gerenciados pela equipe de design do Swiss Eyewear Group em Zurique,
na Suíça. Somente materiais de alta qualidade são utilizados para o nosso processo de moldagem de precisão. Com nossa paixão
pelo design e amor pela moda e pelos detalhes, fabricamos nossos óculos de sol com excelência estética. INVU é a fusão perfeita
de estilo e desempenho.

O MELHOR VALOR
A marca ultra polarizada INVU foi criada para oferecer a melhor relação custo / benefício em todo o mundo. Diferente da
maioria das marcas focadas na moda, que oferecem pouca ou nenhuma funcionalidade, a INVU oferece ótimos designs, juntamente
com as lentes ultra polarizadas INVU de alto desempenho. A INVU oferece um valor incomparável para os consumidores em todo o
mundo.

LENTE ULTRA POLARIZADA
A Coleção de lente ultra polarizada INVU apresenta o material mais precioso de todas as lentes ópticas. O vidro de precisão,
fabricado na França, é combinado com um polarizador de 99% de alta eﬁciência e revestido com um revestimento anti- reﬂexo e
hidrofóbico de oito camadas. O resultado é uma visão nítida e cristalina, com incrível percepção de cores.

LENTE E TECNOLOGIA
Sistema inteligente de gerenciamento de luz de várias camadas. A lente ultra polarizada INVU é a próxima geração em
tecnologia de lente polarizada. Essa lente exclusiva de nove camadas ﬁltra seletivamente o brilho reﬂetido e oferece uma visão
nítida e sem brilho, com alto contraste e percepção de cores excepcional.

AS NOSSAS COLECÕES
COLEÇÃO SOLAR
FEMININA

COLEÇÃO SOLAR
MASCULINA

COLEÇÃO
RECEITUÁRIO

COLEÇÃO
PREMIUM

Estilo e caráter. As mulheres
que desejam tudo podem
encontrar o que estão
procurando na Coleção
Feminina INVU. Atenção
aos detalhes, desenhos
elaborados e combinações
de cores harmônicas – os
óculos INVU são o acessório
perfeito para mulheres
elegantes.

Desempenho e design.
Esta coleção é dedicada a
homens com um estilo de
vida ativo que exigem alto
desempenho. A coleção
masculina INVU oferece
designs contemporâneos
e clássicos, bem como as
últimas tendências de estilo
para homens preocupados
com a moda.

Graciosa e elegante – as
armações de receituário INVU
são lindamente projetadas e
se encaixam perfeitamente,
garantindo conforto e estilo o
dia todo.

Projetado para ser envidraçado
com sua receita. A Coleção
Premium INVU foi projetada
para pessoas que desejam
os benefícios exclusivos da
lente ultra polarizada em sua
própria receita. Os designs
amigáveis a RX, combinados
com os materiais acetato,
Monel e Swiss TR 90 da mais
alta qualidade, fazem desta
coleção uma combinação
perfeita para usuários de
óculos graduados.

♀

♂
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Nossa lente Exclusiva, composta de Oito Camadas, ﬁltra seletivamente a luz solar e os seus reﬂexos, oferecendo uma visão
cristalina, de alto contraste e excepcional percepção de cores.

LENTES
ULTRA POLARIZADAS
1

MASSA ULTRAPOLARIZADA
O CORACÃO DA LENTE
Tecnologia de bloqueio de reﬂexo e raios nocivos. O ﬁltro Polarizado
é ao centro das Oito Camadas, sendo o verdadeiro coração da lente
INVU. A lente ultra polarizadas. Exclusiva e altamente Eﬁciente, elimina
seletivamente o excesso de luz, oferecendo uma visão nítida e cristalina.

2

CAMADA DE APRIMORAMENTO DAS CORES
Essa camada proporciona percepção nítida das cores e melhor contraste.
A tecnologia do Ultra Polarizado e as camadas de Aprimoramento de
cores trabalham juntas, oferecendo aos usuários uma visão perfeita.
O Ultra Polarizado remove os reﬂexos, enquanto a camada de
Aprimoramento aumenta o contraste e a percepção das cores.

3

CAMADA DE FILTRO UV
Os Raios UV podem causar sérios danos oculares como degeneração
macular ou catarata, daniﬁcando a córnea do olho. A camada de
proteção UV da lente Ultra Polarizada INVU bloqueia os raios prejudiciais
UV de até 400 nanômetros, permitindo que somente a luz útil passe pelo
olho, garantindo 100% de proteção.

4

CAMADA SHOCK RESISTENT
RESITÊNCIA EXCEPCIONAL A RUPTURA
Essa camada ﬂexível absorve com segurança todos os choques físicos e
fortalece a estrutura da lente. A construção multicamadas da lente Ultra
Polarizada INVU torna a lente quase inquebrável, podendo portanto ser
usada com segurança em todos os esportes e atividades ao ar livre.

5

CAMADA ANTI SCRATCH – RESISTÊNCIA A ARRANHÕES
Arranhões nas lentes dos óculos de sol afetam negativamente a visão.
As lentes Ultra Polarizadas INVU têm uma camada de revestimento
rígido externo que ajuda a evitar arranhões, permitindo uma maior
durabilidade aos óculos de sol INVU.
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LENTES
PROGRESSIVAS

CADA VEZ MAIS UMA OBRA
PRIMA DA ENGENHARIA ÓPTICA
A CORRECÃO OTIMIZADA DA PUPILA

A

Ramon Rico

cores, materiais e design e são totalmente

novo parâmetro individual que pode ser

décadas investiu e vem investindo

harmonizados à funcionalidade (óculos).

calculado e corrigido nas superfícies das

pesado

em

desenvolvendo

novos

softwares permitindo que novos cálculos

A fabricação de uma lente é obra de
arte, individual repleta de tecnologia de
ponta.

sejam incorporados na fabricação de

Conhecer, entender e saber explicar as

em nossa fóvea.

lentes oftálmicas tornando-as perfeitas

novas tecnologias é muito importante,

Graças à correção otimizada da pupila, a

obras de artes.

pois somente desta forma podemos

inﬂuência negativa da aberração esférica

agregar “valor” ao trabalho de Consultoria

na visão está sendo minimizada, fazendo

Técnica ao consumidor da Óptica.

com que a visão se torne mais nítida em

Para que se tenha um melhor entendi-

todas as distâncias e em todas as condições

mento, vou falar de uma nova tecnologia

de luz. A proposta é ter maior nitidez com

que vem sendo utilizada na fabricação de

ganhos substanciais na profundidade de

lentes e que é pouco conhecida por nossos

campo e cores, o que proporciona conforto

técnicos Consultores, e seus benefícios

em longos períodos de uso, eliminando o

não chegam ao conhecimento dos nossos

estresses ocular.

consumidores.

Estudos e desenvolvimento:

A correção otimizada da pupila

A correção otimizada da pupila é baseada

Com o advento dos novos equipamentos

em um modelo ﬁsiológico aprimo-rado

utilizados na indústria óptica, a exemplo

utilizando os novos parâmetros (olho, luz e

o

idade) e foi desenvolvido pela engenharia

indústria

óptica

nas

últimas

tecnologias,
hardwares

e

Lentes com superfícies cada vez mais
complexas e precisas conduzem a luz
para dentro dos olhos de maneira muito
mais organizadas, tornando cada vez mais
agradável o uso dos óculos.
Usar óculos hoje em dia é sinônimo de
prazer e encantamento.
Atualmente

está

à

disposição

do

consumidor novos materiais para a
produção de lentes, eﬁcientes tratamentos antirreﬂexos e ﬁltros especiais de
proteção que deram um grande avanço
na qualidade das superfícies ópticas das

gerador

de

curva

“Free

Form”,

lentes oftálmicas para promover a melhor
condução da luz que passa pela lente e
deve chegar organizada dentro dos olhos

somados a signiﬁcativos investimentos

óptica Alemã.

em

complexos

O valores usados paras os modelos

programas e cálculos, novas soluções

da pupila e para a aberrações esférica

passam a ser utilizados na fabricação das

são coletados de estudos cientíﬁcos

lentes de alta tecnologia, soluções antes

desenvolvidos

nunca imaginadas que poderiam ser

Rodenstock na Alemanha. Estes estudos

possíveis. Uma destas correções é o cálculo

comprovam que os músculos (radiais e

do diâmetro da pupila, fator importante

circulares) atuam diretamente no diâmetro

no controle de entrada de luz dos nossos

da pupila e por sua vez, controla a entrada

olhos, e como diâmetro irregular pode

da luz em nossos olhos, porém tem uma

com uma diversidade de armações que

interferir no resultado da acuidade visual.

“perda de aproximada de (0.44mm de

permitem compor estilos acompanhando

O que é correção otimizada da pupila?

diâmetro a cada década). 

a moda retrô ou contemporânea, repleta de

A correção otimizada da pupila é um

lentes oftálmicas.
É a indústria óptica trabalhando sempre
a favor da acuidade visual e bem estar do
consumidor.
Para quem acompanha o desenvolvimento do setor, percebe com muita clareza
a evolução tecnológica que vem surpreendendo a cada lançamento. Hoje em dia
as lentes são mais ﬁnas e estéticas, muito
mais leves e confortáveis e conta ainda
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LUZ IRREGULAR MAIOR INCIDÊNCIA DE ABERRAÇÕES DA ORDEM ESFÉRICA

MIDRÍASE E MIOSE
É do nosso conhecimento que a presbiopia
chega em nossas vidas aproximadamente
aos 40 anos, e até então as nossas atenções
são dedicadas para o cristalino, o que é
correto, porém agora entendemos também
a importância de se corrigir o diâmetro da
pupila e aplicá-los nos desenho óptico de
fabricação das lentes para qualiﬁcar a luz
que entra em nossos olhos.
O CONCEITO DESTA TECNOLOGIA

Conhecendo-se assim as possíveis variações da pupila em

Considerando a idade 40 anos em média para o princípio da

diferentes condições de luz e distâncias, é permitido criar

presbiopia, se passaram (quatro décadas).

complexas matrizes que equiparam as adições para encontrar

Tomaremos como referência 4 décadas e vamos multiplicar pela

a idade provável do cliente e assim corrigir a entrada da luz pela

média da perda de acomodação dos músculos da pupila que é de

lente em seus olhos.

aproximadamente 0.44mm por décadas.

Exemplo ilustrativo simpliﬁcado:

Efetuado a conta de multiplicação teremos um resultado de

Adições de 0.50 a 1.50 = idade provável 40/45 anos

(1.76mm de relaxamento) no diâmetro da pupila.

Adições de 1.75 a 2.50 = idade provável 46/55 anos

(4 décadas que multiplica a perda de acomodação pupilar

Adições de 2.75 a 3.50 = idade provável 56/60 anos ou mais

0.44mm por década = 1.76mm de relaxamento).

As adições possuem variações conhecidas entre 0.50 a 3.50 e desta

Este relaxamento provoca o aumento da pupila em

forma podemos com uma margem muito pequena de erro ao

aproximadamente (1.76mm) permitindo que a luz irregular entre

determinar a idade aproximada do usuário.

nos olhos, miopizando a imagem e prejudicando a visão, bem

Os valores da refração prescrita também são levados em conta

como o aumento signiﬁcativo das aberrações da ordem esféricas,

no cálculo.

a luz irregular provoca maior estresses ocular em longos períodos

A segunda situação é quando a Óptica possui o equipamento

de uso dos óculos e consequentemente gerando cansaço, mal

digital que faz a medição do diâmetro da pupila do usuário.

estar e dores de cabeça.

Esta medição é totalmente precisa e individual, sensores emitem

O novo modelo de cálculo considera duas situações
distintas:

luz sobre os olhos e captam os parâmetros da pupila em seu estado

A primeira situação é quando o Consultor ou a Óptica não

midríase e miose. Estes dados serão transferidos para produção

possuem equipamento digital para a tomada de medida.

das superfícies das lentes aperfeiçoando passagem da luz por seu

Quando a Óptica não possui o equipamento para efetuar a medida

meio e qualiﬁcando a entrada da luz nos olhos minimizando as

real da pupila o tamanho será considerado através de parâmetros

aberrações de ordem esférica e miopizações.

comparativos entre (idade comparada com a adição).

Este modelo de medição da pupila, que utiliza um fator referente às

Cálculos médios deﬁnem a distância do objeto entre inﬁnito e

condições de luz foi determinado por anos de estudos ﬁsiológicos e

perto.

é considerado como mais eﬁciente e preciso, obtendo os melhores

Longe: distância calculada para o inﬁnito é deﬁnido pupila grande.

resultados. Cálculos desenvolvidos pela engenharia Rodenstock

Próximo: distância calculada para perto pupila pequena.

Gmbh.  
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Como deﬁnir a aberração esférica?
As aberrações esférica são erros de imagem em um sistema óptico que distorcem a imagem à medida que se afasta do centro óptico.

ABERRACÃO ESFÉRICA
É um fenômeno da óptica geométrica em que os raios de luz
incidentes próximos à borda das lentes, são muito mais refratados do
que os raios que incidem próximos ao eixo óptico, e os raios de luz
incidentes próximo das bordas das lentes são reﬂetidos além do
foco. No caso das lentes, em vez de se refratar ao ponto focal, os
raios se refratarão para trás dele, formando atrás do ponto focal um
halo luminoso concêntrico que deteriora a qualidade da imagem.

SEM ABERRACÃO ESFÉRICA
Este efeito será minimizado por uma superfície esférica e organizada
com a correção otimizada da pupila.
No que diz respeito à correção otimizada pela pupila, o olho é o
sistema óptico, as aberrações esféricas do olho tem o seguinte
efeito:

Imagem com pupila pequena:

Imagem com pupila grande:

Os raios de luz que passam pela pupila com diâmetro pequeno

Os raios de luz que passam a pupila grande mais perto de sua

para perto, seu centro estão focados na retina. O objeto ﬁxo

borda são refratados de maneira diferente, irregular gerando

para leitura, a imagem está sendo criada com nitidez.

miopização e distorção da imagem.

Os raios de luz que passam pela pupila no seu diâmetro ideal,
quanto mais perto de seu centro a visão é nítida. A melhor
Quando a luz passa por uma pupila que está além do

acuidade visual em lentes corretivas é percebida quando

diâmetro necessário gera a distorções e miopização.

conseguimos levar os raios ordenados a retina.

38

39

 EU AMO ÓPTICA
A aberração esférica é completamente corrigível por uma
lente de óculos?
Não, pois existem limites físicos.
No entanto, a inﬂuência negativa da aberração esférica do olho
na visão pode ser minimizada através da correção otimizada da
pupila.
Isso levará a uma visão mais nítida o que torna o uso de óculos
mais confortável.
Onde o efeito da correção otimizada da pupila é o mais
eﬁciente?
A correção otimizada da pupila tem o efeito mais eﬁciente na
área mais distante do centro da lente, porque o tamanho da
pupila é maior ao olhar para objetos distantes e portanto, a
inﬂuência da aberração esférica também serão maiores.
Fonte de pesquisa: Rodenstock GmbH
Ramon Rico
Diretor Técnico na Rodenstock Brasil Indústria Ótica

Um dos modelos de equipamento para a medição digital.
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COVID-19 E O
RAMO ÓPTICO

AS MUDANÇAS QUE A PANDEMIA
TROUXE PARA NOSSO RAMO

O

Fernando Cardoso

lá pessoal, tudo bem? Eu sou o Prof. Fernando Cardoso e, além de ser professor de um curso técnico em óptica, aqui em Porto

Alegre – RS, também sou gerente de produção de uma das ﬁliais da FORLA, laboratório que produz as lentes FreeLife3D. E hoje
gostaria de conversar um pouco com vocês sobre o comércio de óptica na internet e, para começar o assunto, gostaria de deixar

claro que, na minha opinião, este tipo de comércio já deixou de ser inovação há muito tempo. Hoje, ele é uma obrigação. Infelizmente,

tivemos que ter uma pandemia para que os ópticos dessem a devida atenção para ele.
Vocês já pararam para avaliar as barreiras que criamos para tudo que envolve tecnologia em nosso ramo? Lembro muito bem da
chegada das lentes freeform, tinha gente até contraindicando, e hoje podemos perceber o ganho que nosso mercado teve: ganhou o
cliente em qualidade de visão, ganhou a óptica e o laboratório em lucratividade, e todos ganharam em poder de decisão, pois a oferta
é muito maior. Então, para que você tenha sucesso neste novo tipo de comércio, que se tornou praticamente uma obrigatoriedade
devido ao momento que passamos, você terá que deixar para trás, se que você ainda as tem, qualquer preconcepção que a óptica
é superior a qualquer tipo de comércio, deixar para trás a ideia de que temos uma venda extremamente técnica e que isso não pode
ser feito através da internet, como se fosse rebaixar a óptica de nível.
Aproveitando o gancho sobre obrigatoriedade, vamos falar sobre

qualquer pessoa no mundo com acesso à internet,

o que é necessário para que você tenha um comércio digital. Meu

então você pode parar e fazer a seguinte análise:

primeiro conselho é que você mude seu pensamento. Não pense

qual a diferença entre meus clientes?

que você está criando um site ou um perﬁl em rede social para

Obviamente, como um técnico em óptica,

sua óptica, pois acredite, se você pensar desta forma, você terá

vou levar esta conversa para o meio técnico, é

um grande catálogo de óculos na internet. Contudo, isso não é o

claro que você também poderá fazer isso com

suﬁciente para que você consiga vendas. Analisemos da seguinte

um olhar mais voltado ao marketing, ou

forma: seria como se você ﬁzesse fotos de suas armações e saísse

então fazer uma mescla entre os dois,

as entregando na rua, simples assim. Você precisa atrair seu cliente

o que seria melhor ainda, é claro.

para seu negócio, você precisa fazer com que ele acredite que seu

Então vamos lá, primeira coisa que

produto realmente vai suprir suas necessidades e anseios, então

sempre falamos é que nenhum óculos é

não crie um site, abra uma ﬁlial de sua óptica, porém na internet.

igual ao outro, certo? E isso não só devido ao

Agora que sabemos que não podemos apenas ter um catálogo

modelo da armação, mas também a dioptria

na internet, precisamos atrair nosso cliente. Precisamos mostrar

que está na lente e nas medidas do cliente. Este é um ponto de

que estamos ali para auxiliá-lo, com toda nossa experiência e

partida que já merece sua atenção e divulgação, mostre para seu

potência da loja física, porém no modo on-line. Para isso, você

cliente que os óculos não são iguais e os motivos pelos quais eles

precisa entender seu cliente, mas é claro, nosso público é muito,

não devem comprar óculos graduados se não for de uma empresa

mas muito amplo. Aﬁnal, todo mundo que não usa um dia irá usar

séria, e que atende as necessidades técnicas exigidas pela lente,

óculos e, cabe a nós atendermos a todos.

por isso repito, abra uma ﬁlial na internet e não somente um

Quando se entra no e-commerce você estará disponível para

mostruário de armações, e deixe isso claro para seu cliente.  
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“...por isso repito, abra uma �ilial na internet e não
somente um mostruário de armações, e deixe isso
claro para seu cliente.

”

Após seu cliente entender que você tem uma extensão de

Enﬁm, falem o que seu cliente quer e precisa ouvir. Neste momento

sua loja na internet para que possa atender toda e qualquer

todo o mundo está preocupado com a contaminação através do

necessidade que ele tenha, chegou a hora de mostrar para ele

covid-19, pode-se classiﬁcar isso como uma necessidade básica,

que você o compreende e entende quais são suas diﬁculdades,

então esta é uma das necessidades que tem prioridade para seu

podendo assim, de forma segura, suprir estas necessidades. Isso

cliente, por isso, mostre para ele que sua loja é segura e que você

pode ser feito através de posts sobre ametropias. Mostre em suas

está seguindo todas as normas governamentais e, se possível,

ações que você entende o que cada uma traz de prejuízo ao seu

mais algumas. Atender seu cliente com hora marcada ou então

cliente, mostre como ele pode ter um dia a dia melhor, faça isso

a domicílio são saídas que estão sendo muito utilizadas neste

de forma constante, uma boa tática é criar, por exemplo, um dia

momento, mas a tendência é de que continuem mesmo após a

para falar sobre miopia, outro para hipermetropia e assim por

pandemia, então esteja preparado para mudança, não só para

diante. Utilize todas suas armas, mostre as armações ideais, as

este momento, mas para o novo cenário que se desenha.

lentes, casos de altas dioptrias em que as lentes ﬁcaram ﬁnas,
novas tecnologias para novas necessidades como a luz azul.
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TEMPOS DE PANDEMIA

COMO MANTER A SAÚDE MENTAL
TRABALHANDO NO MODELO HOME OFFICE

N

unca o mundo passou por algo tão parecido, tivemos de aprender que

somos nós, porque todos nós vivemos uma realidade semelhante neste
momento de pandemia, além do isolamento quase total para alguns, no

ﬁnal todos nós de alguma forma tivemos de lidar com a reestruturação e adaptação
utilizando os cômodos da casa como local de trabalho e espaço escolar, aﬁnal
o mundo parou e como passar por esse momento de forma mais leve? Tivemos
de aprender a lidar com algo muito mais desaﬁador que tudo isso, a convivência
diária com membros da família que nem estávamos mais acostumados a ter
em casa por tanto tempo, fazer as refeições, afazeres domésticos, compartilhar
experiências entre outros.
Karina Rios Nobayashi

E como se não bastasse os desaﬁos, ainda tivemos de lidar com a nossa própria presença. Porque o isolamento também trouxe
momentos de solidão e na impossibilidade de estar com os amigos, passear no shopping, ir ao cinema, restaurantes etc, foi
necessário passar mais tempo sozinhos porque as chamadas de vídeo para os happy hours já não eram o bastante.

Embora estejamos num outro Embora estejamos num
outro momento, um pouco diferente deste isolamento mais
rígido, não podemos esquecer que ainda enfrentamos uma
pandemia. Diante da incerta de quando tudo isso irá terminar
muitas famílias que dispõem desta possibilidade seguiram
trabalhando em suas casas no formato Home Office e se
perguntando, como produzir mais e melhor em casa? Saiba
que isso não nos impede de gerar produtividade, basta seguir
alguns passos para alcançar este resultado. O primeiro é
preciso focar, trabalhando e mantendo uma mentalidade
produtiva, olhando para o seu dia como se estivesse
trabalhando, porque você está, independentemente de
estar em casa, e para isso dar certo é essencial entender que
você não está de férias. Por isso é importante ter um lugar
reservado onde você possa trabalhar.  
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Caso não tenha uma sala ou um escritório, é preciso um

Isso tudo irá gerar uma sensação de menos desafio, angústia

cantinho onde você delimite, aquele momento, aquele

e ansiedade e contribuirá para desfocar menos e fazer a

horário para se dedicar a produzir e colocar a mente voltada

sua parte. Assim poderá encontrar pausas para o descanso,

na direção daquilo que você precisa gerar como resultado.

interagir com a família de modo que possa produzir de uma

Não ficar olhando as notícias toda hora, trazer os olhos para os

maneira eficaz dentro de casa, mesmo trabalhando home

negócios, inclusive criar uma rotina de trabalho entendendo

office. Entendendo este contexto que está acontecendo ao

que mudou o seu local físico de trabalhar e isso não quer

redor e fazendo o melhor uso possível de tudo isso, tenho

dizer que tenha de mudar sua produtividade. Determine um

certeza que passará por este momento, de maneira mais

horário para acordar, e se na sua rotina habitual você tomava

leve, podendo inclusive se redescobrir e se reinventar diante

banho, se trocava, tomava café, mantenha a rotina de acordo

deste período de crise e instabilidades sentido e vivenciado

com o hábito diário, ou seja, seguir uma rotina irá te ajudar a

por todos nós.

manter o foco e você irá conseguir produzir mais.
Karina Rios Nobayashi
CRP 06/102444 – Psicóloga Clínica e Psicanalista
 Karinarios10@gmail.com
 @kari_psico_psico
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ENCICLOPÉDIA
ILUSTRADA DA ÓPTICA

DE A a Z

Prof. José Carlos Tomio Honda

ÍRIS - ANATOMIA

Como a íris é o que determina a cor

A Íris é uma das partes do globo ocular.

dos olhos, e nós humanos temos uma

Como todas as partes que compõe o globo

variedade muito grande de cor dos

ocular a Íris tem sua função e importância

olhos, nada mais adequado que dizer

na visão, além de ser a responsável pela

que os humanos olhos com tantas cores

“cor dos olhos”. Essa parte do globo

como as cores que encontramos no arco

ocular recebeu o nome de ÍRIS em

-íris quando vemos nos céus chuvosos.

homenagem a Deusa ÍRIS, da mitologia

A cor dos olhos pode ser determinado

grega, considerada a mensageira dos

por fatores étnicos e genéticos, mas

Deuses pois ela era a personiﬁcação do

outros fatores também inﬂuenciam,

Arco Íris. Os antigos gregos acreditavam

uma condição do albino é que a íris não

que o arco-íris era a ponte que ligava o

possui cor sendo branco rosado devido a

Universo dos Deuses a terra.

presença de veias sanguíneas nos tecidos
brancos da íris.
Por vezes temos cores diferentes na
mesma íris variando da abertura pupilar

Outra curiosidade é que existe a

para a base da íris no globo ocular.

IRIDOLOGIA, considerada uma espécie
de medicina alternativa que estuda a
estrutura e sinais da íris relacionado a
saúde do corpo, muitos acham que é um
fenômeno recente mas relacionar os olhos
com a saúde do ser humano é antigo.
Algumas das primeiras referências a esse
fato é encontrada obra “Chiromatica
Medica” escrita por Philippus Meyeus
(Philip Meyen von Coburg) no ano de
1665.
Um mercado bastante interessante para a
indústria de lentes de contato é a vaidade

Deusa Iris. Fonte da imagem: https://en.wikipedia.

Em outras ocasiões temos pessoas com

e vontade das pessoas terem olhos de

org/wiki/File:Iris_Carrying_the_Water_of_the_River_

olhos de cor diferentes, onde a cor do

outra cor, o que incentivou a indústria

olho direito é diferente da cor do olho

a produzir lentes de contato coloridas

esquerdo.

apenas cosméticas, para pessoas

Styx_to_Olympus_for_the_Gods_to_Swear_By,_Guy_
Head,_c._1793_-_Nelson-Atkins_Museum_of_Art_-_
DSC08946.JPG
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que não necessitam correção dióptica, e também para casos de

Uma dica importante, em casos de tomada de medidas de

pessoas com ametropias que aproveitavam para colocar lentes

DNP é recomendado não se fazer com a pupila dilatada para

coloridas.

não ocorrer enganos. Com a experiência você notando o olho

Nesse ponto a indústria do cinema conseguiu mais realismo

dilatado, pergunte ao cliente se o oftalmologista dilatou a

encomendando para a indústria de lentes de contato para que
criassem íris diferentes e até com aspecto animal ou aonde a
imaginação dos cineastas chegar para que seus atores tivessem

pupila, se isso ocorreu, peça para voltar no dia seguinte ou dois
dias depois, quando ele (o cliente) perceber que o olho voltou
ao normal. Assim você garante uma medida correta de DNP e

mais realismo nas cenas dos ﬁlmes.

Altura.

A íris e os olhos sempre estão presentes em grandes cenas dos

A Íris executa o processo de Midríase e Miose através do sistema

grandes ﬁlmes.

nervoso Simpático e Parasimpático preservando a saúde do

A íris é composta por tecidos e músculos que são acionados para

olho. O sistema Simpático e Parasimpático é o regulador de

controlar e regular a entrada de luz para dentro do globo ocular.

vários movimentos involuntários presentes em nosso corpo,

A abertura por onde a luz atravessa é a pupila, podemos dizer de

incluindo na Íris.

forma simples que a pupila é um buraco por onde passa a luz. Esse
“buraco” aumenta ou dilata em locais escuros ou durante a noite,
e diminui ou contrai em locais muito claros ou durante o dia.
A MIDRÍASE é o estado da pupila dilatada isso pode ocorrer de

A Aniridia é uma rara doença onde a pessoa não possui íris com
isso é preciso acompanhamento do oftalmologista, onde uma
das possibilidades é o uso de lentes de contato especial com
abertura pupilar para substituir a Íris e Pupila natural.

forma natural para a regulagem da entrada de luz ou de forma
provocada, quando no exame oftalmológico e feito a dilatação
para avaliação das partes internas do olho.
Também reage as nossas emoções e em casos de emergência um
dos exames é veriﬁcar se a Pupila reage ou não reage a luz, por
isso que nos ﬁlmes de emergências médicas aparecem socorristas
com pequenas lanternas apontando para os olhos das vítimas. De
acordo com a reação o socorrista estima a gravidade da vítima.

Pessoa sem Íris, Aniridia

ISAAC NEWTON – Personalidade
O Inglês Sir Isaac Newton, é uma personalidade das mais
respeitadas na história da ciência, tanto que é considerado
por alguns o “Pai da Ciência Moderna”, seus feitos o levaram a
um reconhecimento maior no ano de 1.708 quando a Rainha
Anne da Inglaterra o condecorou Cavaleiro, pela primeira vez
um cientista foi honrado, reconhecido e condecorado com tal

Olho dilatado MIDRÍASE

A MIOSE é o estado da pupila contraída, quando o olho detecta o
excesso de luz, para que esse excesso não prejudique as partes
internas do olho a íris reage diminuindo a entrada de luz pela pupila,
com isso não ocorre a “queima” das células da retina por luz.

magnitude.
Nascido em Woolsthorpe by Colsterworth (aldeia localizada
em Lincolnshire) no ano de 1643 e faleceu em 1.727 na cidade
de Londres. Foi um dos grandes cientistas da história e da
Inglaterra, entre seus conhecimentos e trabalhos se destacam
a ciência Física e Matemática além de domínio em astronomia,
alquimia, ﬁlosoﬁa natural e teologia. 

Olho com pupila em Miose ou Contraído.
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Casa onde nasceu
Isaac Newton na aldeia
de Woolsthorpe by
Colsterworth – Inglaterra
Newton não conheceu seu pai que também se chamava Isaac

de Cambridge, nessa escola conheceu os trabalhos de Galileu

Newton, seu pai faleceu três meses antes do seu nascimento.

Galilei e Kepler e seus ensinamentos em mecânica, assim como

A partir disso sua criação ﬁcou com a mãe que administrava as

com os trabalhos de Descartes sobre ﬁlosoﬁa.

terras onde sustentava a família com a agricultura, tinham uma
vida estável. Quando Newton tinha três anos foi morar com sua

Durante um surto de peste bubônica que ﬁcou conhecido

avó materna pois sua mãe veio a casar novamente, sua vida foi

como a “Grande praga de Londres” que ocorreu nos anos de

muito conturbada e com pouco afeto familiar.

1.665 e 1.666 levando a morte um quinto da população de

Na escola era considerado um aluno mediano e normal, em 1659

Londres, a Universidade entrou em quarentena paralisando

ele volta para casa da mãe que se tornara viúva pela segunda
vez. Ela tentou transformar Newton em agricultor, mas este
não gostava desse trabalho e sua vida mudou quando Henry
Stokes, mestre da escola The King’s School, após convencer sua
mãe, permitiu a volta de Newton a escola para completar sua
educação.
Existe uma lenda que Newton se envolveu em uma briga
com um colega de escola, que o levou a tomar uma decisão
fundamental em sua vida, tornar-se o melhor aluno da sala
e da escola. A partir desse momento se dedicou a sua vasta
formação e esse esforço é reconhecido até hoje como sendo do
nascimento de uma das mentes mais brilhantes da ciência de
sua época que ajudou a construir a base cientíﬁca atual.
A sua vida estudantil foi construída por iniciativa de um tio, pois
era órfão de pai, e foi em 1.661 onde ingressou na Universidade
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as aulas e suspendendo suas atividades por dois anos. Nesse
período, Newton realizou estudos em Matemática, Dinâmica e
Óptica, para o nosso seguimento seus estudos em Óptica foram
fundamentais para o conhecimento e desenvolvimentos de
muitos benefícios as lentes modernas usadas nos óculos atuais.
Nos seus estudos de Óptica ele é considerado o responsável
pela “decomposição da luz branca” onde demonstra através da
luz do sol. Por uma pequena abertura, em uma porta, ele faz
a luz branca do sol atravessar um pequeno prisma de vidro e
com isso a luz se decompõe em cores como o que ocorre na
formação de um arco-íris. Desse modo surge o conceito da luz
branca, que conclui que “A luz branca é a soma das luzes de
diversas cores” a sua contribuição é muito importante para o
entendimento dos efeitos ópticos e os fenômenos que estão
ligados a luz.  
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Também, em suas teorias, considerou que a luz eram um conjunto
de corpúsculos, assim surgiu a sua teoria que é conhecido
como “modelo corpuscular” da luz. Teoria que foi deixada
de lado quando surgiu o modelo de que a luz é composta por
ondas formulada por Christiaan Huygens que futuramente foi
aperfeiçoada e consolidada quando Thomas Young e Augustin
Fresnel reescreveram as teorias de Huygens, isso ocorreu quase
100 anos mais tarde. Desde então a luz é considerada e estudada
como ondas e o comprimento das ondas de cada cor é medido
em NANÔMETROS (símbolo = “n”).
Outra contribuição importante que envolve os conhecimentos
ópticos de Newton, é que ele construiu um telescópio reﬂetor.

Isaac Newton e seu experimento sobre a decomposição da luz branca.

Hoje nas escolas fazemos uma experiência demonstrando que a
mistura de cores é o responsável pela luz branca através de um
aparato simples, um disco de papel colorido com as diversas
cores, um eixo como um palito de dente ou lápis e criamos um
pião, e quando giramos a velocidade faz com que as cores se
misturem e se tornam brancas.

Réplica do telescópio reﬂetor criado por Isaac Newton.

Em seus estudos, e para provar sua teoria, de que a luz branca
Criando um disco de Newton com papel, lápis de cor e um cone como eixo do pião.

é o conjunto das luzes de todas as cores, Newton percebeu que
os telescópios que usam de refração provocavam distorções ou
aberrações cromáticas, essa observação pode ser percebida no
seu trabalho “A teoria da Cor” de 1.660, ele concluiu que essas
aberrações cromáticas eram fruto de prismas nas lentes dos
telescópios refratores, e se isso fosse verdade, se ele conseguisse
construir um telescópio com uso de reﬂexo eliminaria as
aberrações e mostraria os objetos vistos com cores precisas,
principalmente nos estudos astronômicos onde se notavam
essas distorções. Novamente mostrando que a luz branca é a
soma de todas as outras cores de luz.
Em resumo seus experimentos chegaram até os dias atuais
onde Ernst Karl Abbe usando dos princípios e conhecimentos

Disco de Newton, quando giramos a alta velocidade mistura as cores e o disco se
torna branco.
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desenvolvidos por Isaac Newton, estabeleceu o critério de
qualidade óptica das lentes criando o valor ABBE que
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determina a quantidade de dispersão cromática sofrida pela

Seus conhecimentos em trabalhar lentes (surfaçagem) com qualidade

luz branca e a partir disso é determinado um dos princípios

diferenciada pode ter inﬂuenciado nas lentes de óculos, pois em

de validação de material transparente adequado para uso da

muitos casos, na história da humanidade, as evoluções ocorreram

saúde dos nossos olhos ou para outros usos. Uma observação,

primeiro no setor da óptica instrumental para depois serem

os critérios e precisão exigidos pela indústria da óptica

transferidos e aplicados na óptica oftálmica. Como exemplo cito a

instrumental como máquinas de ﬁlmagem e fotograﬁa de alta

criação e surgimento do tratamento antirreﬂexivo (ou antirreﬂexo)

precisão, instrumentos ópticos ligados a medicina e saúde, entre

que durante a primeira guerra mundial foram criados e aplicados

outros, exige materiais de alta qualidade com a menor dispersão

em binóculos, para evitar reﬂexos que denunciassem a localização

possível.

do observador, e no pós guerra foram aplicados em vários setores da

Sem dúvidas, Isaac Newton tem grande importância para a

óptica instrumental, e muito depois vieram a ser aplicados em lentes

Óptica Moderna.

de óculos, primeiro pelo custo alto e depois pela popularização. Do ﬁm

JACOB METIUS – Personalidade

da primeira guerra mundial até os anos 80/90, foram quase 50 anos

Existem poucas informações a respeito de Jacob Metius (Jacobus
e as vezes James), a data do seu nascimento é incerta, mas algo
depois de 1571, falecido em 1628, de origem Holandesa se tornou
especialista e fabricante de instrumentos com lentes surfaçadas.

depois da criação, que os óculos se beneﬁciaram dessa tecnologia.
A criação ou invenção do telescópio é um acontecimento que
gerou uma disputa entre três personagens que dizem ser o autor da
invenção, Hans Lippershey e Johannes Zachariassen e Jacob Metius.

Sua maior contribuição para o desenvolvimento das lentes foi
registrado pelo pedido de patente que fez em outubro de 1608
para que reconhecessem a sua criação que era um telescópio
óptico. Poucas semanas antes outro inventor também tinha
requerido patente com instrumento similar ao telescópio,
este era Hans Lippershey mas entre os dois haviam pequenas
diferenças, mas o projeto de Jacob era melhor pela qualidade
das lentes empregadas.
Em seu projeto Jacob cita que seu invento era um dispositivo
“para ver coisas distantes como se estivessem próximas”, como
tinha grande conhecimento na fabricação de lentes, o conjunto
de lentes côncavas e convexas dispostas em um tubo
permitiam uma ampliação de três a quatro vezes.
Usando um objetiva com lente convexa e uma ocular côncava o
resultado obtido foi superior ao projeto apresentado por Lippeshey.

Slide falando sobre a disputa e reinvidicação pela invenção do telescópio.

Hans Lippershey e Johannes Zachariassen peleiteavam para si a
invenção do telescópio e levaram para pedir a patente ao órgão
supremo da Holanda ou Países Baixos, o “Estado Geral dos
Paises Baixos”, nesse momento Jacob Metius entra na disputa
mas quando Lippershey e Zacharassen tornam publico essa
disputa Metius se irrita com a atitude dos dois e não permite
que seu projeto seja examinado.
Metius informou ao Estado Geral que ele era fabricante de
lentes e estava preparado para o desenvolvimento de uma nova
lente bem melhor e que esperava o patrocínio do Estado Geral,
mesmo recebendo um prêmio, o contrato de fornecimento de
um novo projeto em versão binocular foi dado a Lippershey,

Antigo telescópio desenvolvido por Lippershey.
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desse modo Metius se sentiu rejeitado e retirou o pedido de

Mais tarde, Zacharias Janseen que era filho de Johannes

patente e não deixou ninguém examinar seu invento.

Zachariassen, disse que seu pai tinha inventado o telescópio
e que o irmão de Jacob, Adriaan Metius tinha comprado um
telescópio dele e de seu pai no ano de 1620 e que Jacob
copiou o projeto, essa alegação gerou dúvidas pois existem
relatos que Adriaan usava telescópio em 1613 e Jacob já
tentara patentear um modelo em 1.608.
Bom, independente de quem inventou o telescópio, é
importante saber que essas criações foram fundamentais
para o desenvolvimento e evolução das lentes e
consequentemente nas lentes Oftálmicas, com a criação de
vidros mais puros, processos de surfaçagem, evolução dos
cálculos, etc.
Continua na próxima edição

Brasão do Estado Geral dos Países Baixos.
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FELIPE VENTURA
TERCEIRA GERAÇÃO

NO RAMO ÓPTICO

F

elipe Sollito Ventura – terceira geração no ramo
óptico que atua no setor desde 1945 na cidade
de São Paulo. Tudo começou com seu avô,

o Sr. Francisco Ventura, que ingressou na ótica em
1945 e alguns anos mais tarde inaugurou a Foto Ótica
Elegante, referência em ótica na capital paulistana. Era
uma pessoa de vanguarda para a sua época, realizando
desﬁles de óculos para os seus clientes em sua elegante
loja da rua Oscar Freire nos anos 70. Tinha a disposição
de seus clientes modelos exclusivos do exterior e
o que era bacana, realizava o atendimento com o
estudo do rosto para poder indicar qual seria a melhor
armação e lentes para cada cliente, além de atender
individualmente. Isso era o máximo, para um ramo que
na época era bem conservador. Chegou a montar uma
vasta rede de ótica pela cidade. “ Esta paixão pelo ramo
é algo fascinante, sem dúvida passa de geração para
geração , assim como meu pai, eu também comecei
muito cedo na loja, uma história que vem desde 1988 ,
minha mãe, Deborah Sollito Ventura, conheceu meu pai
e abriram juntos a Ótica Ventura. Estamos neste mesmo
ponto faz 30 anos, precisamente na rua Bela Cintra 1845
no bairro dos Jardins em São Paulo.” diz Felipe.

Eu praticamente nasci e me criei aqui dentro, onde
tenho até hoje um quarto, onde eu brincava e estudava,
muitos clientes me ajudavam a fazer lição da escola. Me
formei em Publicidade na ESPM e meus pais sempre
me deixaram a vontade referente a minha carreira
proﬁssional, o que me deixou muito tranquilo. Quando
comecei a trabalhar aqui na Ventura agreguei ainda
mais aplicando meus conhecimentos de marketing
nesta nova linguagem que existe no mercado para
interagir com os nossos clientes.  
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 ENTREVISTA

Francisco Ventura Jr e Deborah Ventur
1988 Segunda Geração
Espaço Ventura Experience

Temos como objetivo criar um conceito novo,
oferecendo estilo, um produto vanguarda e

loja chamada “Ventura Experience”, onde

desde os 8 anos de idade contribuo com o

isso nós encontramos no universo da moda.

o cliente pode montar os seus óculos. No

programa Teleton (SBT), ajudando as crianças

Sempre atendemos artistas, celebridades e

ﬁm do ano reformamos a loja e resgatamos,

e jovens que necessitam de tratamento.

formadores de opinião, orientando e cedendo

para comemorar os nossos 30 anos, a nossa

Na época fui com meus pais à emissora e

peças de óculos exclusivos, principalmente

primeira logomarca. Essa renovação veio

doei o meu cofrinho para o Silvio Santos e a

da nossa marca Ventura. Além disso, nossos

acompanhada de uma equipe jovem. Nossa

madrinha do programa, Hebe Camargo. Esta

pontos de venda sempre estiveram dentro

arquiteta, Júlia Junqueira, e nosso designer,

cena se repete por 19 anos e acabei inspirando

de grandes boutiques de moda, junto com o

Rafael Thomaz, tem a minha idade, e isso

jovens e crianças a tomarem a mesma atitude

universo digital que conecta o mundo.

ajuda nesse novo processo criativo, trazendo

solidária. Em parceria com a AACD em 2004,

Amo o que faço, sinto uma imensa alegria

uma visão antenada do que tem de mais

aceitei liderar nas escolas a campanha

e satisfação de atender as pessoas, desde

moderno no mundo. Tenho muito orgulho

Corrente do Bem e lá faço palestras de

jovens até a terceira idade, as quais adoro

em fazer parte deste projeto de evolução da

conscientização, passando a mensagem de

ouvir as histórias de quando compravam com

Ótica Ventura.

construirmos um mundo melhor.

meu avô. Tudo aqui é familiar, personalizado

Além de contribuir com a ótica, realizo a

Deixo aqui uma mensagem aos amigos do

e dinâmico. Trabalhamos com fornecedores

14 anos palestras em empresas, escolas e

ramo óptico: - Nunca desista dos seus sonhos

exclusivos do mundo todo, damos preferência

universidades por todo o Brasil, com o intuito

e objetivos. Invista em si e nos outros. Não é

para fabricantes artesanais que tenham

de mostrar o poder que uma atitude tem em

fácil ser empreendedor, por isso seja criativo

produtos feitos a mão, como a Ventura, além

relação a vida, sobre a responsabilidade que

e se modernize sempre, utilizando novas

da alta tecnologia nas tomadas das medidas

todos nós temos frente a sociedade. Com a

ferramentas que aprimorem o seu negócio

e fabricação das lentes graduadas. Com a

palestra “O Valor de Uma Atitude” é a forma

sem esquecer o seu alicerce do passado.

nossa marca Ventura Eyewear, oferecemos

que encontrei para mostrar que qualquer

Tenha paixão pelo o que você faz e sempre

peças com design, desenvolvidas em acetato

pessoa é capaz de ser um agente mobilizador

agradeça a Deus pela oportunidade que ele

italiano e com uma enorme cartela de

dentro do nosso país e contribuir para

nos dá.

cores, da tradicional tartaruga até as mais

promover mudanças sociais.

arrojadas. Para isso, temos um espaço na

Outro fato interessante em minha vida é que

Ótica Ventura
Rua Bela Cintra, Alto de Pinheiros - SP

61

 VENDAS

ÓTICAS DINIZ LANÇAM
SERVIÇO ‘DINIZAP’

PARA ATENDIMENTO À DISTÂNCIA

S

e as crises geram oportunidades, as Óticas Diniz - a maior

atendimentos à distância. Os diretores e colaboradores passaram

rede de óticas do Brasil - aproveitaram a pandemia para

por capacitação EAD na “Universidade Diniz” para estarem

inovar. A companhia com mais de 1.000 lojas fechou as

preparados para a prestação desse serviço remoto, e o cliente que

portas assim que o novo conoravírus chegou ao país, em março, e

optar por esse serviço, vai ter uma nova experiência de consumo.

usou a criatividade para estruturar um serviço remoto e tecnológico

O ‘DiniZAP’ é feito por um consultor ótico através de chamada de

para vender óculos e atender à população nesse período. E agora

vídeo no WhatsApp, tendo como ponto de partida o envio da receita

apresenta o ‘DiniZAP’, já disponível nas mais de 300 cidades onde a

de um médico oftalmologista. Em seguida, o consultor explica sobre

marca está presente.

os tipos de lentes disponíveis e apresenta modelos de armações que

Para Luciane Gomes, Gerente de Marketing, a estratégia foi acelerar

harmonizam com o formato do rosto do consumidor, que poderá

a digitalização na rede ao criar um canal de vendas que ajudasse

receber as peças em casa para provar e testar antes de decidir

os diretores franqueados a manterem os negócios na quarentena.

qual comprar e fechar a venda. A entrega é realizada sem contato

“Estamos sempre atentos às novidades e, principalmente, às

diretamente na casa do cliente. Para ter acesso a este serviço basta o

mudanças no comportamento dos nossos clientes. Com a

consumidor entrar em nosso site e procurar por atendimento online.

pandemia, eles se voltaram ainda mais para as redes sociais e

“Com o ‘DiniZAP’ continuaremos a proporcionar saúde visual às

para o consumo de informações e de produtos de saúde online, e

pessoas que conﬁam nos nossos serviços para voltar a enxergar um

encontramos um jeito para acompanhar essa demanda, que veio

mundo melhor, só que agora diretamente no conforto do seu lar e

para ﬁcar”, aﬁrma.

com toda a segurança e proteção”, garante a executiva das Óticas

Embora o negócio das Óticas Diniz seja extremamente humano, de

Diniz.

contato, a marca se adaptou ao novo cenário para disponibilizar

Fonte: Dezoito. Uma empresa do Grupo RAI
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