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Digitalização das 
óticas: a experiência 
do físico no digital

Uma pesquisa 
publicada pelo 
Journal of 
Ophthalmology estima 
que 4,8 bilhões de 
pessoas terão alguma 
doença ocular nos 
próximos 30 anos - ou 
metade da população 
mundial

Sem acompanhar o pas-
so da saúde, segundo 
aponta a Sociedade 

Brasileira de Varejo e Con-
sumo (SBVC), somente 
1% dos grandes varejistas 
do país são do segmento 
ótico atualmente. A con-
clusão é lógica: espaço 
para esse varejista crescer 
há de sobra, mas é preciso 
romper barreiras e olhar 
para o futuro. Se não é no-
vidade que a pandemia fez 
da digitalização uma regra 
de sobrevivência para o 
comércio, para o varejista 
de ótica a jornada foi mais 
complicada. 

Ao passo que vimos mais 
de um milhão de lojas mi-
grarem rapidamente para o 
universo online ano passado 
de acordo com a pesqui-
sa Perfil do E-commerce 
Brasileiro, as óticas ainda 
não aderiram ao mesmo 
ritmo acelerado. Entre os 
motivos, o segmento tinha 
raízes fortes em venda 
física e precisou descobrir 
formatos que atendessem 
à complexidade do negócio 
no universo online. 

Afinal, para as óticas, 
vender digitalmente exige 
muito mais do que um e-
commerce simples: é neces-
sário suprir as necessidades 
específicas do cliente, coor-
denar os trabalhos com os 
laboratórios e muito mais. 
Se você já comprou óculos, 
seja de qual tipo for, você 
provavelmente optou pela 
jornada tradicional: foi na 
loja, provou os óculos, viu 
demonstrações e tirou dúvi-
das sobre funcionalidades e 
diferenças de cada modelo. 
Se os óculos eram de grau, 
ainda passou pela etapa de 
medir o foco da lente, por 
exemplo. 

A verdade é que o cliente 
de ótica está acostumado 
com a experiência da loja 
física e praticamente só 
sabe comprar assim - por-
que, até então, nenhu-
ma experiência virtual o 
fazia sentir segurança o 
suficiente de que aquele 
modelo era o certo para 
ele. Neste sentido, a pan-
demia veio para chacoalhar 
o setor e exigir um salto 
tecnológico: o varejista que 
não repensou sua jornada 
de venda teve dificuldades 
na pandemia e, com a mu-
dança de comportamento 
do consumidor já consoli-
dada para o pós-pandemia, 
não existe espaço para 
“esperar” e voltar a apos-
tar somente na loja física 
como antes. 

Daqui para frente, é pre-
ciso replicar para o digital 
a experiência que o cliente 
ama na loja física e, feliz-
mente, soluções de e-com-
merce e gestão dedicadas 
ao setor estão evoluindo 
cada vez mais para apoiar 

essa transformação. Além 
de um e-commerce intui-
tivo, é necessário que ele 
seja personalizável. Se o 
cliente gosta de provar 
os óculos, é preciso ofe-
recer ferramentas que 
permitam o teste online 
- soluções como testar o 
modelo por meio de foto de 
rosto do cliente ou câmera 
aberta, permitindo que ele 
se olhe de vários ângulos 
(como em um espelho), 
têm conquistado bom es-
paço e garantido receita 
no nicho. 

A exemplo, o Mercadão 
do Óculos, que adotou uma 
experiência personaliza-
da do tipo, recentemente 
anunciou incremento de 
15% em faturamento e 
30% em ticket médio entre 
março de 2020 e março de 
2021, mesmo com o abre e 
fecha do comércio físico. 
Mas a experiência precisa 
ser combinada com aten-
dimento de excelência. É 
preciso ser rápido, prático, 
eficaz e atencioso desde o 
começo da operação até 
o pós-venda, oferecendo 
também a maior variedade 
possível de formas de paga-
mento (de cartão de crédito 
a Pix e QR Code). 

Com o consumidor feliz, 
a propaganda é gratuita e a 
possibilidade de fidelização 
é grande. Dessa forma, mos-
trar o cuidado com ele, além 
de estreitar o relacionamen-
to, torna-se um diferencial 
competitivo e coloca a loja 
em outro patamar para o 
consumidor. Nos bastidores 
do e-commerce, a operação 
precisa estar afinada - de 
nada adianta proporcionar 
a melhor experiência para 
o cliente se, na hora de fi-
nalizar a compra, o modelo 
escolhido não está mais 
disponível na região, por 
exemplo. 

Na pandemia, com o 
crescimento das vendas 
digitais, a omnicanalida-
de, estratégia que integra 
canais de venda física e 
online, se consolidou no 
varejo. Na prática, significa 
integração dos estoques de 
todas as unidades, centro de 
distribuição e e-commerce, 
permitindo, por exemplo, 
que o produto circule en-
tre as lojas para que nunca 
esteja em falta, que os itens 
comprados sejam enviados 
da localização mais próxima 
ao cliente, reduzindo custo 
de frete e prazo de entrega, 
e até mesmo que o cliente 
retire a compra na loja mais 
próxima. 

É preciso acompanhar o 
mercado, e como em todo 
processo de mudança, estar 
aberto às novas tendências. 
O mercado está em evolu-
ção constante e tecnologias 
já permitem que o melhor 
da experiência física das 
óticas seja implementado 
no digital. Se antes o consu-
midor se adaptava à oferta 
do varejista, essa lógica já 
se inverteu - e o varejista 
que não se preparar para 
o novo consumidor, mais 
digital e exigente, esta-
rá fadado a uma receita 
limitada, sem atingir seu 
potencial máximo. 

(*) - É diretor comercial da Linx.

Caio Camargo (*)
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

O pretendente: JOSÉ ELISSANDRO DE SOUSA, nascido em Amontada, CE, no dia 
(22/08/1994), profissão ajudante geral, estado civil solteiro, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Gonçalves de Sousa e de Marleuda 
Camilo de Sousa. A pretendente: GILDERLENE DOS SANTOS DAMIÃO, nascida em 
Amontada, CE, no dia (06/04/1995), profissão vendedora, estado civil solteira, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Gildo Damião e de 
Maria dos Santos Batista.

O pretendente: CAIO GONÇALVES PEREIRA, nascido em Itaquaquecetuba, 
SP, no dia (20/02/1996), profissão controlador de qualidade, estado civil solteiro, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Gerson Soares 
Pereira e de Marlene Pereira Soares. A pretendente: QUÉZIA GABRIELA BRITO 
DE OLIVEIRA, nascida em Dirceu Arcoverde, PI, no dia (21/01/2002), profissão 
ajudante geral, estado civil solteira, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filha de João Manoel de Oliveira Filho e de Maria dos Santos de 
Brito Oliveira.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Amanda de Rezende Campos Marinho Couto - Oficial

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: UALAS MENDES NOVAIS, profissão: montador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Gabriel, BA, data-nascimento: 04/08/1987, residente e domiciliado 
em São Gabriel, BA, filho de Valter Novais Abreu e de Irani Mendes Novais. A pretendente: 
DANILA MARTINS DE SOUZA, profissão: analista, estado civil: divorciada, naturalidade: 
nesta Capital, Vila Matilde, SP, data-nascimento: 05/10/1987, residente e domiciliada em 
Penha de França, São Paulo, SP, filha de Deinivaldo Ferreira de Souza e de Nildecy 
Martins de Souza.

O pretendente: ANDRE HENRIQUE EDUARDO DE JESUS, profissão: auxiliar adminis-
trativo, estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 
08/11/1994, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Roberto de Jesus e de 
Katia Adriana Eduardo. A pretendente: LUCIANA SOVIRE SILVA, profissão: enfermeira, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César, SP, data-nascimento: 
26/03/1991, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Persio 
Celio Silva e de Lucia Helena Sovire Silva.

O pretendente: MARCOS GONÇALVES DA SILVA MARCELINO, profissão: analista de 
T.I., estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Jardim Paulista, SP, data-nascimento: 
27/07/1994, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Marcelo 
Marcelino e de Marcia Gonçalves da Silva Marcelino. A pretendente: AMINIE MORAES DE 
SOUZA, profissão: analista de despesas corporativas, estado civil: solteira, naturalidade: 
em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 25/08/1995, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Ednei Lima de Souza e de Maria Salete Moraes Souza.

O pretendente: EDUARDO SENA DE OLIVEIRA, profissão: motoboy, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 30/12/1989, residen-
te e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Wilson de Oliveira e de 
Cristina Sena de Oliveira. A pretendente: THAYNÁ ISABELLA LOURENÇO DE SOUZA, 
profissão: auxiliar de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, 
data-nascimento: 12/11/1998, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Juvencio de Assis de Souza e de Patricia Maria Lourenço de Souza.

O pretendente: RAFAEL DE LIMA, profissão: mecânico, estado civil: solteiro, naturali-
dade: em Recife, PE, data-nascimento: 08/06/1995, residente e domiciliado em Penha 
de França, São Paulo, SP, filho de Kariana Maria de Lima. A pretendente: LARISSE DA 
SILVA SANTOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Major Isidoro, 
AL, data-nascimento: 02/12/1998, residente e domiciliada em Penha de França, São 
Paulo, SP, filha de Maria de Fatima da Silva Santos.

O pretendente: GUSTAVO TOTH, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, naturalidade: 
nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 14/09/1999, residente e domiciliado 
em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Ronaldo Toth e de Kátia Gomes do Espirito 
Santo Toth. A pretendente: STEPHANI CAMARGO FLORENTINO, profissão: engenhei-
ra ambiental, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
20/10/1998, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Dirceu 
Florentino Junior e de Catia Camargo Quintas Florentino.

O pretendente: RENATO WELLINGTON SILVA DE ALBUQUERQUE, profissão: ferra-
menteiro, estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nasci-
mento: 29/10/1990, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho 
de Wellington Rodrigues de Albuquerque e de Roseane Silva Valdevino de Albuquerque. 
A pretendente: CAMILLA DOS SANTOS FAUSTINO, profissão: auxiliar de escritório, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 23/05/1995, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Jefferson Romão 
Faustino e de Monica Rodrigues dos Santos.

O pretendente: RICARDO ESPOLAOL DOS SANTOS ABREU, profissão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 
16/12/2000, residente e domiciliado em Penha de França, SP, filho de Ricardo Ramos 
dos Santos Abreu e de Andreia Espolaol Gomes Abreu. A pretendente: AMANDA 
FERREIRA ZARNEK, profissão: assistente social, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 09/07/1995, residente e domiciliada 
em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Carlos Alberto Ferreira e de Telma Zarnek 
Gomes Lourenço Ferreira.

O pretendente: BRUNO DE SÁ SILVA LEITE, profissão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 17/04/1990, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Valdete de Sá Silva Leite e de Edmilson 
Oliveira Leite. A pretendente: ANANDA SIERRA GAMA, profissão: psicóloga, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 26/02/1994, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Jose Geraldo 
Gama e de Umbelina Sierra Gama.

O pretendente: PAULO RODRIGO DE OLIVEIRA FERREIRA, profissão: gerente 
comercial, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Saúde, SP, data-nas-
cimento: 15/01/1990, residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo, SP, filho de 
Paulo Cézar Anastacio Ferreira e de Katia Silene de Oliveira Ferreira. A pretendente: 
ALINE GOMES DE ALMEIDA, profissão: comissária de bordo, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 01/03/1998, residente e 
domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de André Costa Almeida e de 
Sônia Maria Gomes de Carvalho.

O pretendente: ALIOUNE KOR, profissão: artista, estado civil: solteiro, naturalidade: 
em Senegal, data-nascimento: 17/03/1975, residente e domiciliado em Penha de 
França, São Paulo, SP, filho de El Hadji Mama Kor e de Marie Thiam. A pretendente: 
DANIELA SANTOS SILVA, profissão: ajudante geral, estado civil: solteira, natu-
ralidade: nesta Capital, São Paulo, SP, data-nascimento: 16/02/1983, residente e 
domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Joselito Ribeiro Silva e de 
Maria José dos Santos.

O pretendente: MARCO ANTONIO PEREIRA, profissão: chefe de cozinha, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Andradina, SP, data-nascimento: 13/05/1965, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de José Sebastião Pereira e de Ivanir 
Rosselli Pereira. O pretendente: ADELSON OLIVEIRA ARAÚJO, profissão: professor, 
estado civil: divorciado, naturalidade: em Anápolis, GO, data-nascimento: 17/07/1965, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Nelson de Melo 
Araújo e de Delza Oliveira Araújo.

Nos últimos anos acom-
panhamos o surgi-
mento de diversos 

tipos de fraudes nos meios 
de comunicação. Dentro 
das empresas essa realida-
de ainda é vista e pode ser 
causada pela velocidade das 
mudanças organizacionais, 
onde os controles internos 
não acontecem na mesma 
intensidade. Por outro lado, 
com o avanço da tecnologia 
em todos os setores, ficou 
mais fácil detectar os pro-
blemas que as corporações 
enfrentam no dia a dia. 

As fraudes podem ser vis-
tas em qualquer atitude de 
má-fé ou mesmo ilícita que 
um colaborador realiza a fim 
de obter benefícios para si ou 
para terceiros. Essa atitude 
pode acontecer por meio de 
omissão, abuso de poder, 
mentiras, quebra de con-
fiança e burla de normas e 
políticas da instituição. Para 
facilitar, Thiago Campaz, 
CEO do VExpenses elencou 
os principais tipos de frau-
des e como as companhias 
podem evitá-las. Confira: 
	 •	Superfaturamento - É 

uma prática comum em 
despesas relacionadas a 
restaurantes, postos de 
gasolina e até mesmo 
em hotéis. Para exem-
plificar, ela acontece da 
seguinte forma: a pessoa 
pede uma nota fiscal 
com valor superior ao 
que foi desembolsado 
realmente. Dessa forma, 

Com o avanço da tecnologia em todos os setores, ficou mais fácil 
detectar os problemas que as corporações enfrentam no dia a dia.

Os principais tipos de fraudes 
empresariais e como evitá-los?

As fraudes podem ser vistas em qualquer atitude de má-fé ou mesmo ilícita que um colaborador 
realiza a fim de obter benefícios para si ou para terceiros

fiscais do colaborador 
para as comprovações 
de custos. Então, é in-
comum ocorrer perdas 
de comprovantes fiscais 
ou até mesmo alterações 
desses documentos. 

  Para driblar essa situa-
ção, implemente ferra-
mentas que lêem auto-
maticamente recibos e 
notas fiscais, armazenem 
em nuvem e lancem os 
valores em um relatório. 
Isso com certeza fará a 
diferença. 

	 •	Despesas escondidas - 
A maioria das empresas 
proíbe o reembolso de 
cigarros e/ou bebidas 
alcoólicas. Todavia, para 
burlar esse sistema, 
muitos funcionários so-
licitam que o estabele-
cimento insira na nota 
outro produto de igual 
ou maior quantia. Uma 
sugestão para evitar esse 
acontecimento é criar o 
hábito de realizar audito-
rias das despesas dentro 
da corporação. 

  Fora isso, também pode-
se promover pesquisas 
detalhadas sobre os 
gastos de colaboradores 
e seus hábitos de con-
sumo. Além de, é claro, 
penalizar - de forma 
ética - quem age dessa 
maneira para que a pes-
soa não seja reincidente 
neste erro. - Fonte e ou-
tras informações: (www.
vexpenses.com.br). 
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ele ‘tira’ um dinheiro por 
fora com essa ação. Para 
evitar esse tipo de con-
duta, uma boa política 
de reembolso precisa 
ser adotada e seguida, 
contendo um processo 
bem estruturado e oti-
mizado com as diretrizes 
de compliance. 

	 •	Gastos Pessoais - Essa 
é uma das fraudes mais 
comuns, principalmente 
nos seguintes casos: uso 
do carro da empresa para 
realização de atividades 
pessoais e na hora dos 
passeios com a quilo-
metragem da companhia 
em atividade externas ou 
viagens. Tenha cuidado! 
Principalmente se ela 
oferece cartão corpora-
tivo. 

  Todas as regras de uso 
precisam ser claras e 
devem ser seguidas, 
inclusive, aceitar fatu-
ras de cartão de crédito 
como comprovante de 
despesa para reembol-
so pode ser perigoso. 
Uma saída prática para 
esse problema é o uso 
do cartão corporativo 
pré-pago, pois com eles 
é possível estabelecer o 
limite de gastos, além de 
possibilitar uma acom-
panhamento online em 
tempo real. 

	 •	Extravio de compro-
vantes - Para ter uma 
boa gestão estratégica, 
juntamente de um con-
trole financeiro eficiente 
da companhia é essencial 
exigir todas as notas 
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