


Invista Rentabilidade. 
Invista em Segurança.
Sabemos que o mercado de franquias cresceu 7% em 2018. 

O faturamento do setor é da ordem de R$170 bilhões e os
segmentos que mais se desenvolveram foram Saúde, Beleza 

e Bem-Estar (8,5%). 

Fonte: ABF

https://www.abf.com.br/numeros-do-franchising/


Sempre é uma referência no 
Mercado Ótico. 

• Mulheres refazem seus óculos em média a cada 12 meses;

• Homens refazem seus óculos em média a cada 18 meses;

Fonte: Sistema Instituto dos Óculos.

• Cerca de 12% das crianças em idade escolar precisam de óculos;
• 30% das pessoas com idade entre 12 e 30 anos necessitam de óculos;
• Após os 40 anos cerca de 50% terão problemas que podem ser corrigidos com óculos;
• Após os 60 anos, 80% da população necessita de óculos;
• 30% das cirurgias nos olhos requerem a continuidade de uso de óculos.

Fonte: OMS.



Sempre um modelo a ser seguido.
O Instituto dos Óculos é uma ótica associada a ABF 

(Associação Brasileira de Franchising) e com altos 

índices de satisfação dos seus franqueados.

Seja franqueado de uma organização que facilita o 

acesso a óculos de qualidade para todas as famílias.
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Instituição criada no início de agosto de 2010, como resultado da 
iniciativa de empresários do setor óptico, com mais de 25 anos de 
experiência no mercado varejista, tendo como objetivo levar qualidade 
e saúde visual à toda população. 

Iniciou suas atividades em Curitiba - PR, e imediatamente foi 
constatada a necessidade de aproximar-se mais da população carente e 
facilitar o acesso à proposta, assim, foi lançado em 2011 o projeto de 
unidades de atendimento na região metropolitana de Curitiba.

Logo em seguida, ampliou-se o modelo de negócio, gerando um 
período de expansão para outras regiões da cidade. Já em 2013, abriu 
sua oitava unidade de atendimento.

Em 2014, foi formalizado o processo de Franquias, com o objetivo de 
angariar investidores e, principalmente, empreendedores que buscam 
negócios que se preocupam com o bem-estar social, traduzido em: 
levar qualidade de vida através de uma visão saudável. A empresa 
finalizou o ano com 16 unidades entre próprias e franqueadas.

Em 2018 somaram-se 50 unidades: abrangendo toda a região 
metropolitana de Curitiba (10 municípios), acrescentando Paranaguá, 
Ponta Grossa, Castro e Campo Largo. Além de 3 unidades em Rondônia 
e 4 unidades em Santa Catarina.

Quem é o Instituto dos Óculos?



Cultura
Gratidão em servir gerando qualidade de vida e 
prosperidade a todos. Administrando nossas 
emoções e sentimentos.

Missão
Proporcionar saúde visual a todos com 
qualidade e preços reduzidos.

Visão
Ser referência no mercado brasileiro como uma 
instituição séria, produtiva e que beneficia 
quem precisa de óculos.

Nossa essência, sua vida!

Valores
Atendimento profissional e humanizado.



Nossas Vantagens



São mais de

A projeção é de 
mais crescimento!

Paraná/PR       40 Lojas

Santa Catarina/SC      06 Lojas

Bahia/BA       03 Lojas

Rondônia/RO       04 Lojas



UNIDADES PADRÃO: 
AMBIENTE MODERNO

E ACOLHEDOR



UNIDADES PREMIUM:
AMBIENTE DEDICADO
ÀS GRANDES MARCAS



Além de outras 50 marcas reconhecidas.

O Instituto dos Óculos trabalha com diversas marcas de lentes disponíveis no mercado. Conta também com marcas

consagradas de armações e óculos solares. Por meio de grandes acordos comerciais, conseguimos proporcionar

excelentes vantagens e preços competitivos aos nossos franqueados e seus clientes.

Fornecedores Homologados



- Os laboratórios homologados pelo Instituto dos Óculos 

utilizam equipamentos de última geração e tecnologia 

digital Free Form; 

- Rigoroso controle de qualidade;

- Profissionais altamente capacitados, dão suporte a todas 

as questões técnicas para as unidades franqueadas.

Controle de Qualidade



O Instituto dos Óculos contribui em diversas 

iniciativas e ações sociais de outras 

organizações para apoiar as comunidades 

carentes. Informando estas famílias da 

importância de prevenção e avaliação da 

saúde visual.

Construiu sua credibilidade com bases 

sólidas em um trabalho honesto e com 

respeito a seus clientes e parceiros.

Responsabilidade Social



97% dos 
clientes plenamente 
satisfeitos!



Acompanhamento com 
Suporte Administrativo



Mapeamento Comercial
de Cada Unidade

Número de pessoas
Fluxos de circulação
Volume de clínicas de olhos
Concorrência
Estimativa de micro-mercado



Treinamento Completo
com Reciclagem Sazonal

No treinamento do franqueado são oferecidos cursos de 

atendimento, vendas, pós vendas e SAC, capacitando a unidade 

para prestar o melhor serviço ao cliente, sempre acompanhados do 

suporte técnico on-line e pelo laboratório homologado. Dando 

assim, a garantia necessária à todos os clientes da rede. 



Apoio ao Franqueado



Investimento a 
partir de: 
R$ 150 mil

Taxa de franquia: 
R$ 50 mil

Capital de giro a 
partir de: 
R$ 25 mil

Royalties: 
4,8% do 

faturamento bruto

Fundo de 
propaganda: 

3%

Prazo médio de 
retorno: 

24 a 36 meses

Resultado 
operacional: 

8 a 12%

Funcionários: 
4 a 8 

colaboradores

Área da loja a 
partir de: 

40 m²

Faturamento 
médio mensal: 

De 50 mil a 120 mil



Óculos de qualidade com preços reduzidos!


