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Deunifocaisabifocais.Debifocais
a progressivas. As lentes que
preenchemasarmaçõesdosócu-
losusadosportodoomundotêm
sofrido umaevolução considerá-
vel ao longo do tempo. Essa evo-
lução significou um desenvolvi-
mentodatecnologiaassociadaao
fabricodaslenteseumaconstan-
teadaptaçãodasempresasàsno-
vascondiçõesdomercado.Éoque
tem feito aPOLO - Produtos Óp-
ticos, S.A..

Nasceuhá44anos(1967)para
produzir lentes unifocais. Nadé-
cada de oitenta acompanhou a
evolução do produto e lançou-se
nofabricodasbifocais.Hoje,jun-
taaestasasprogressivas,sem,no
entanto perder o mercado que
aindapossui paraas “ultrapassa-
das”lentesbifocais.Olhandopara
opercursodaempresaessepare-
ce sero seu lema: olharparao fu-
turo, semesquecero passado.

Em 1980, a empresa atingiu o
seumáximodeproduçãocomum
registode300millentesunifocais
asaírem todos os meses dafábri-
ca,dasquais97%eramdestinadas
aexportação (Europae EUA).

Com o evoluirdas lentes ópti-
caseoaumentodesaláriosregis-
tado na década de oitenta, a em-
presa passou por alguma dificul-
dades e decidiu apostar no novo
produto–àdata,tratava-sedatec-
nologicamenteavançadalentebi-
focal.

Actualmente a empresa é o
maior produtor europeu de len-
tesbifocais,umavezquetambém
é o único fabricante deste tipo de
lentes no velho continente. Os
responsáveis da empresa consi-
deram haver ainda um mercado
que justifica o investimento e os
númerosparecemdar-lhesrazão.
Aempresa fabrica cerca de duas
mil lentes bifocais por dia e, em-
bora as encomendas tenham

apresentado um decréscimo
(2010 registou uma queda de
19,1%) o que é facto é que, no ano
passado, aempresarecebeuqua-
se 350 milencomendas paraeste
tipo de lentes tendo facturado
mais de três milhões de euros.

Em2006,peranteaconclusão
dequeaslentesprogressivasjáre-
presentavam mais de 90% do
mercadoportuguês,aPOLOviu-
se obrigada a fazer novo investi-
mento e, a troco de cerca de três
milhões de euros, adquiriu a tec-
nologia necessária para fabricar
asmaisavançadaslentesprogres-
sivasdomercadoecriouaFIBO-
FábricaIbéricadeÓpticaparaco-
mercializaro novo produto.

Asempresasexportamactual-
mente63%dasuaproduçãocom
destinoparaaAlemanha,França,
IrlandaeNortedeÁfrica,nocaso
das bifocais, e Alemanha, Espa-
nhaeCaboVerdenocasodapro-
gressivas.

O futuro passa por consolidar
omercadodaslentesprogressivas
(facturou1,3milhõesdeeurosem
2010)eaconquistadenovosmer-
cados paraeste produto.

A POLO tem uma longa história no negócio
das lentes oftálmicas. E, actualmente, exporta
mais de metade da sua produção

Paulo Duarte

84 trabalhadores | A POLO é o maior empregador de Vila Real, onde tem as suas instalações há 44 anos.
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PE RG U N TAS A . . .

“Estamos a sondar o mercado
de Angola. Achamos que é um
mercado com grande potencial”
O mercado das lentes oftálmicas
tem sofrido uma evolução tecno-
lógica assinalável nos últimos 40
anos. Este facto tem obrigado a
empresaaadaptar-seàsnovascon-
dições do mercado.

Ainda há procura para lentes bifocais, 
com o aparecimento das progressi-
vas? 
Ainda há procura e nós produ-

zimos cerca de duas mil lentes bi-
focais pordia. As pessoas de idade
ainda continuam a procurar. Ha-
bituaram-seeagorajánãovãomu-
darparaalente progressiva.

Mas de qualquer forma é um produto 
que tem uma “esperança de vida” cur-
ta... 
É um produto que está em de-

cadência.Háunsnichosdemerca-
do ainda, mas é umproduto ultra-
passadopelaprogressivaeporisso
tivemosquenosadaptar.Em2006
começámosaverqueovidroesta-
vaaserultrapassadocomoapare-
cimento de novos materiais plás-

ticos, por isso a empresa decidiu
criarumanovaempresa, aFIBO -
Fábrica Ibérica de Óptica, que se
destinavaacomercializaraslentes
plásticas progressivas. Fizemos
um investimento de cerca de três
milhõesdeeurosequenospermi-
te fazer lentes progressivas à me-
didadosclientes.Écomofazerum
fato àmedida.

Como está a correr? 
O nosso volume de vendas divi-

de-seem63%respeitanteaexpor-
tação e 37% respeitante ao merca-
do interno. APOLO facturou três
milhões e cinquentae dois mil eu-
ros e aFibo facturou um milhão e
trezentosmileuros.Aslentesdevi-
dro [bifocais] exportamos para a
Alemanha, França, Irlandae tam-
bém algumacoisaparao Norte de
África.Aslentesplásticas[progres-
sivas]aindasóexportamosparaAle-
manha,EspanhaeCaboVerde.Es-
tamosasondaromercadodeAngo-
la. Achamos que é um mercado
tambémcomumpotencialgrande.

� ARM AN D O G U I M ARÃE S
ADMINISTRADOR DA POLO, SA
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I D E I AS - CH AVE

ÚNICO ALVARÁ EXISTENTE
A NÍVEL NACIONAL
A POLO foi constituída em

1967, em Vila Real, porque, à data,
numa política de desenvolvimento
do interior do País, o único alvará
existente a nível nacional era para
essa cidade.

EXPORTADORA
DESDE O INÍCIO
Desde a sua constituição

que a POLO tem uma forte
componente exportadora.
Na década de 80, 97% da sua
produção era para exportação.
Hoje cifra-se nos 63%.

ANGOLA EM ESTUDO
A empresa está actualmente
a estudar a hipótese de

exportar para Angola, um mercado

que, reconhece, tem “grande
potencial”.

INTERNACIONALIZAÇÃO
EM ESTUDO
A abertura de filiais fora de

Portugal também está a ser
estudada pelos responsáveis da
empresa. Actualmente, a hipótese
mais forte é Espanha, devendo
haver decisões a esse respeito em
2013.

MAIOR EMPREGADOR
DE VILA REAL
A POLO é actualmente o

maior empregador de Vila Real,
empregando 84 trabalhadores.
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COMEÇOU NUM ESFORÇO DE DESENVOLVER O INTERIOR DO PAÍS
E O CAMINHO DEVERÁ LEVAR A ABERTURA DE FILIAL EM ESPANHA
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