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Somos únicos 
no que 
fazemos.

Unimos rentabilidade com 

satisfação pessoal. Nossa 

missão é facilitar o acesso 

a óculos de qualidade para 

quem precisa economizar.

LEVE ESTE CONCEITO 
PARA PERTO DE VOCÊ!
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A MARCA 
INSTITUTO
DOS ÓCULOS

MISSÃO VALORES

VISÃO

Somos uma instituição criada em 
agosto de 2010 como resultado 
de uma iniciativa de empresários 
do setor óptico com mais de 25 
anos de experiência no mercado 
varejista, tendo como principal 
objetivo levar qualidade e saúde 
visual para toda a população.

Proporcionar saúde visual a 
todos com qualidade e preços 
reduzidos.

Atendimento profissional e 
humanizado.

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

CULTURA
Gratidão em servir gerando 
qualidade de vida e prosperidade 
a todos, administrando nossas 
emoções e sentimentos.

Trabalhamos

de segunda
a sexta. 
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RESPONSABILIDADE
SOCIAL 

Dentre vários projetos sociais, hoje trabalhamos com 
duas instituições em especial, o Instituto o Amor Chama 
e o Projeto Visão Perfeita.

visão
perfeita

visão
perfeita

visão
perfeita

O Instituto O Amor Chama (IOAC) 
foi criado em 2012 com a missão de 
mobilizar, sensibilizar e ajudar as 
empresas e a sociedade de forma 
socialmente responsável, tornando-
as parceiras na construção de uma 
comunidade justa e correta.

O Projeto Visão Perfeita é um projeto social 
idealizado pelos fundadores do Instituto dos 
Óculos, criado sob a filosofia da empresa com 
o objetivo de ajudar a parcela da comunidade 
carente do país a ter acesso à saúde visual.
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12.390 PESSOAS 
BENEFICIADAS

85 COMUNIDADES
ATENDIDAS 09 ESTADOS 

APOIADOS92PROJETOS 
REALIZADOS 03PAÍSES 

APOIADOS

2.900 PESSOAS 
BENEFICIADAS 25 COMUNIDADES 

ATENDIDAS 04 PROJETOS 
REALIZADOS

visão
perfeita

visão
perfeita

visão
perfeita
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POR QUE INVESTIR
EM FRANCHISING?

“Lá se foram os dias de estabilidade, nos quais se 
podia desenvolver uma estratégia e estabelecer, com 
segurança um plano de crescimento para além dos 
próximos cinco anos do seu negócio. Estamos vivendo 
um período diferente da história, com impactos globais 
e regionais”. 

(Richard Barrett)
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• Ampliação da força de unidades de rua;

• Entrada de novos consumidores Classe B2 e C;

• Constante capacitação técnica e motivacional do Franchising;

• Ser verdadeiro e fiel aos seus propósitos;

• Buscar a solução. 

É IMPORTANTE LEMBRAR CONSTANTEMENTE DE 
TODAS AS CONQUISTAS DOS ÚLTIMOS ANOS DO 
SETOR E QUE ALAVANCARAM O RESULTADO DO 
VAREJO NO BRASIL:
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Amadurecimento
do setor; ao ano;12%

Crescimento 
médio de

Considerado

de investimento;
menor risco

Ampliação
do número 

de shoppings;
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POR QUE ESCOLHER
O MERCADO ÓPTICO?
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PROGRAMA
DE FRANQUIAS

2010 2011 2013 2014 2018 2019

Iniciamos as atividades em 
Curitiba-PR e imediatamente 
constatamos a necessidade de 
nos aproximar da população 
carente e facilitar o acesso à 
proposta da marca.

Já em 2013, inauguramos a 
oitava unidade.

Em 2018 somaram-se 40 unidades 
Instituto dos Óculos, abrangendo toda 
a região metropolitana de Curitiba (10 
municípios), acrescentando Paranaguá, 
Ponta Grossa, Castro e Campo Largo. 
Além de 03 unidades em Rondônia e 
04 unidades em Santa Catarina.

Em 2014, formalizamos a estratégia 
de Franchising 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 por 
meio de uma visão saudável. Finalizamos 
o ano de 2014 com 16 unidades entre 
próprias e franqueadas. 

E em 2019 abrimos frente a principal 
Feira de Franquias da ABF, onde 
fortalecemos ainda mais a projeção 
nacional de franquias, chegando a 
54 unidades, aumentando nosso 
alcance no Paraná e inaugurando 04 
novas unidades em Santa Catarina. 

Em 2011 lançamos o projeto de 
unidades na região metropolitana 
da capital paranaense. Logo em 
seguida, ampliamos o modelo de 
negócio, gerando um período de 
expansão para outras regiões da 
cidade.
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POR QUE SER UM FRANQUEADO 
INSTITUTO DOS ÓCULOS?

++ ++
++

• Estudo de novas tendências do mercado;

• Multimarcas - mais de 50 marcas de renome;

• Incentivo de vendas, suporte, treinamentos e capacitação de alta 
performance para novos franqueados; 

• Solução outsourcing.

Sistema de controle 
integrado para

geração de  
resultados;

Engajamento na
solução de
problemas;

contínuos;

Suporte e 
acompanhamento

Conhecimento de 
mercado com foco na

gestão comercial 
e tecnológica;
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NOSSAS VANTAGENS 

Baixo investimento,
rentabilidade e

sustentabilidade;
Orientação

e negociação
do ponto comercial;

operacional e de 
gestão de unidades;

Know-how
Serviços de Atendimento

ao Cliente Instituto dos Óculos

SAC

• Investimento em marketing regional e nacional;

• Campanhas de incentivo para as unidades;

• Acompanhamento e controle de qualidade com suporte a todas as questões técnicas;

• Acompanhamento contínuo ao franqueado;

• Mix variado de produtos;

• Treinamento para o franqueado realizado em uma das unidades Instituto dos Óculos;

• Treinamento para novos colaboradores realizado em uma das unidades Instituto dos 
Óculos;

• Suporte administrativo para perfis de investidores;

• Reciclagem e capacitação contínua da equipe;

• Engajamento social;

• Funcionamento das unidades de segunda a sexta-feira, facilitando o processo de 
contratação de funcionários.
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APOIO AO FRANQUEADO

• Manual de operações;

• Sistema ERP de controle de gestão on-line;

• Campanhas promocionais;

• Indicação de profissionais e fornecedores para instalação da unidade;

• Assessoria de comunicação;

• Treinamento constante;

• Consultoria de campo especializada. 

do layout 
da unidade;

Definição
consultoria
na inauguração e

Apoio

operacional constante;
garantindo 

competitividade;

Laboratório
próprio

de novos produtos;
desenvolvimento

Pesquisa e
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Experiência
Mais de 25 anos no
mercado varejista.

A projeção é de
    mais crescimento!

PARANÁ/PR
40 LOJAS

SANTA CATARINA/SC      
08 LOJAS

BAHIA/BA
03 LOJAS

RONDÔNIA/RO
04 LOJAS
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PERFIL DO FRANQUEADO 
• Reputação:
Levantamento de dados cadastrais e restrições.

• Habilidade Gerencial:
Experiência anterior em gestão de negócios, 
preferencialmente como empreendedor ou em cargos 
de direção, conhecimento básico de finanças.

• Capacidade de Investimento:
Capital necessário para montagem da unidade, 
investimento em estoque, capital de giro etc.

• Agilidade e Proatividade:
Qualidades essenciais na execução de tarefas e 
resolução de problemas.

• Capacidade de Gestão:
Gerenciar equipes, o tempo, fazer controle de produtos 
e verificar as melhores oportunidades de divulgação.
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FRANQUEADO
EMPRESÁRIO/GESTOR

Organizado, sabe administrar os 
recursos físicos e humanos de maneira 

consciente.
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FORNECEDORES
HOMOLOGADOS

O Instituto dos Óculos trabalha com diversas 
marcas e 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 clientes.

Além de outras   marcas 
reconhecidas.50
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CONTROLE
DE QUALIDADE 

Laboratório digital próprio para 
fabricação de lentes de última geração, 
além de produtos homologados e com 
rigoroso controle de qualidade. 
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PÚBLICO-ALVO

• Predominância do público feminino;
• Faixa etária: 35+;

• Classes: B, C, D e E;
• Ticket médio: R$436,00;
• Frequência de compra de um cliente (reincidência): 

a cada 06 meses. 
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PROJETO ARQUITETÔNICO
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MODELO DE UNIDADE

Trabalhamos

de segunda
a sexta. 
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MARKETING
• Histórico de campanhas com presença 
on-line e off-line;

• Utilização de canais de comunicação 
que nos conectam com nossos clientes e 
franqueados;

• Visibilidade para a marca Instituto dos 
Óculos em todo o Brasil. 



MÍDIA
Divulgamos nossa 
mensagem em todo o 
país por meio de veículos de 
grande audiência nacional.
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MÍDIA
Divulgamos nossa 
mensagem em todo o 
país por meio de veículos de 
grande audiência nacional.
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ETAPA DE CONTRATAÇÃO
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VALORES E INVESTIMENTOS

*O investimento não contempla a taxa de franquia.

Royalties
4,8% do 

faturamento  
bruto

Taxa de 
Publicidade
Marketing 

institucional:
3% 

Capital de Giro:
a partir de

R$ 25.000,00

Taxa de 
Franquia

R$ 50.000,00

Investimento Inicial
De R$ 150.000,00
 a R$ 350.000,00

Unidades 
próprias 

38

Franquias 
17

Prazo de 
contrato 

5 anos

Prazo de 
Retorno

24 a 36 meses

Funcionários:
 4 a 8 

colaboradorres

Retorno 
operacional

8% a 12%

Área de Loja:
a partir de

40 m²

Faturamento 
Mensal Médio

De R$ 50.000,00 a 
R$ 120.000,00

INVISTA NO SEGMENTO CERTO!
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INSTITUTO
DOS ÓCULOS! 

SEJA UM
FRANQUEADO
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(41)  3017- 4300
institutodosoculos.com /institutodosoculos  

 franquias@institutodosoculos.com

(41) 99719-7194


