
 

Lauro de Freitas – Ba, 20 de maio de 2020 

 

Comunicado Oficial 

Encerramento das atividades por força maior 

 

Aos colaboradores, clientes, fornecedores, parceiros e sociedade Baiana. 

 

Há 15 anos no mercado baiano, a Rede Óticas Opção trabalha intensamente prezando pela excelência 

em atendimento e qualidade dos produtos ópticos fornecidos. Com o propósito de relevância no 

mercado de saúde da visão e acessórios de moda, atuamos com 08 lojas distribuídas entre Salvador 

e Lauro de Freitas e um laboratório de lentes próprio. 

O ano de 2020 começou com bons sinais de crescimento, com faturamento de 15,48% em Janeiro 

comparado a Dezembro 2019. E o mês de fevereiro, que historicamente tem baixo resultado, 

surpreendeu alcançando 14,41% de crescimento comparado ao ano anterior. Já em março, 

especialmente o dia 09, tivemos uma conquista que muito nos orgulha: todas as lojas cresceram o 

faturamento entre 93% e 367%, quando comparamos ao ano anterior.  

Desde 2018 se elevou o investimento em reformas de lojas, contratação e capacitação da equipe, 

ampliação na aquisição dos lançamentos em armações e óculos de sol, reestruturação de processos 

e posicionamento de marketing continuado. Temos a certeza que as conquistas que nos orgulhamos 

foi fruto de trabalho árduo e dedicação de todos. 

Estamos felizes e gratos pelas conquistas dos últimos anos e dos resultados obtidos nos 80 dias de 

funcionamento das lojas em 2020. E principalmente gratos aos 62 colaboradores que estiveram 

conosco e aos fornecedores que estabelecemos ao longo dos anos. No entanto, fatores externos 

precisam ser considerados e a situação de pandemia trouxeram impactos relevantes ao negócio.  

Levando em consideração que: 

• Os serviços das Óticas não foram enquadrados como Serviços essenciais pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS), tampouco pelas prefeituras de Salvador e Lauro de Freitas até o dia 

deste comunicado; 

• Das 5 lojas localizadas em Salvador, todas estão posicionadas dentro de Shopping Centers, os 

quais estão fechados deste o dia 21 de março, por determinação da Prefeitura de Salvador; 

• As 3 lojas de Lauro de Freitas estão localizadas fora de centros comerciais, e a Prefeitura proibiu 

abertura de estabelecimentos do nosso perfil a partir do Decreto 4592 – 16 de março de 2020; 

• Uma média de 25% da equipe de colaboradores das lojas e do laboratório são enquadradas no 

grupo de risco para contração da doença Covid-19; 

• Todos os colaboradores Óticas Opção têm contrato de trabalho no perfil CLT e, assim, foram 

aplicadas as possibilidades de férias antecipadas e suspensão dos contratos por 30 dias dentro 

da Medida Provisória 936; 



 

 

 

• Como especialista em óculos de grau, mais de 80% das vendas estão ligadas a compra de lente 

oftálmicas que requerem receita médica. O funcionamento de grande parte das clínicas e 

hospitais ligados a saúde dos olhos tiveram fechamento ou redução de atendimento, apenas 

atendendo aos casos emergenciais; 

• Nossos serviços de confecção de lentes oftálmicas demandam do fornecimento de laboratórios 

localizados em Rio de Janeiro e São Paulo, o que impactou no fornecimento de produtos e 

logística interestadual. Isso limita ainda mais as alternativas de vendas ligadas ao atendimento 

fora das lojas físicas; 

• A atividade de atendimento para compra de lentes e armações requer nível razoável de contato 

físico direto (para ajustes das armações nos rostos) e indireto (como no uso do pupilômetro e 

outros equipamentos); 

• Apesar das lojas fechadas e sem faturamento, seguimos com despesas elevadas de aluguéis, 

prestadores de serviço, pagamento de insumos e matéria prima. 

Diante do exposto acima, e com a persistência do fechamento das lojas dado o avanço da pandemia 

causada pela Covid-19, se instala a necessidade de encerrar o ciclo da Rede Óticas Opção por motivo 

de força maior.  

Avaliamos todas as alternativas de negócios para uma tomada de decisão baseada em dados e 

análises estatísticas. Desfrutamos de forma justa da flexibilidade dos nossos fornecedores, que são 

verdadeiros parceiros. Prezamos pela saúde e segurança do nosso time de colaboradores. Estamos 

confiantes que fizemos o nosso melhor, não abrindo mão do nível de excelência em atendimento 

que sempre acreditamos. Reforçamos que os esforços foram implementados visando a continuidade 

do negócio, mas tornou-se insustentável face ao cenário atual de supressão total da atividade e a 

baixa perspectiva de retomada do segmento desenvolvido pela empresa. 

Lamentamos a perda de uma rede referência no segmento óptico, que proporcionou saúde e bem-

estar aos mais de 170mil clientes. Prezando pelas boas práticas no ramo óptico, empregou 955 

empregos diretos ao longo dos 15 anos. E incansavelmente serviu a sociedade baiana, com o respeito 

e dedicação que os baianos merecem.  

Continuaremos com o cuidado e respeito ao próximo que nos trouxe aqui até hoje. Daremos a 

atenção devida em cada situação, temos um plano estratégico fruto desta decisão. Todos serão 

contatados gradativamente e seguiremos conectados pelos nossos meios de comunicação (Site: 

oticasopcao.com, Instagram: oticasopcao, Facebook: oticasopcaoba e pelo celular 71 99703-6287).  

 

Com zelo, 

 

Elisabete Sousa, Thiago Sousa e Lais Sousa 

 


