Varejista,
junte-se
à Abióptica.

Por que vale
se associar à

ABIÓPTICA
A Abióptica é a mais representativa instituição do segmento óptico
brasileiro. Seu quadro de associados é composto por empresas que representam
mais de 90% das marcas comercializadas no Brasil. Seu principal objetivo é
desenvolver o segmento óptico, fomentando negócios e regulamentando o setor
com intensa e efetiva atuação no mercado nacional.

Quais as

vantagens
A representatividade da Abióptica junto ao setor óptico gera maior credibilidade para
os associados junto a seus clientes. Ser representado por uma instituição que defende
interesses comuns dos seus associados e do setor, traz mais segurança para a
empresa, além de reais perspectivas de desenvolvimento para seus negócios.

Algumas ações da
Abióptica para o
desenvolvimento do
mercado óptico

Expo

Abióptica
Maior evento de negócios do segmento óptico na América Latina; cotando com os
principais players do setor. Destinada a varejistas, além de investidores interessados
no mercado óptico. Referência para apresentar novos lançamentos, antecipar
tendências, interagir com a movimentação e geração de negócios e uma grande
oportunidade para network.

Fórum dos

Empresários
Visando à maior integração da indústria e do varejo, o Fórum de Empresários é o evento
no qual, temas e debates de grande importância para o desenvolvimento de negócios e
do mercado óptico são compartilhados por empresários de diversas empresas do setor.

Combate à

Pirataria

Em cooperação com o CNCP (Conselho Nacional de Combate à Pirataria) e Receita
Federal, atua no combate a pirataria e a ilegalidade dentro do setor óptico, contribuindo
direta e indiretamente para a profissionalização da óptica no Brasil e a sustentabilidade
dos negócios de seus associados.

Fundação

Abióptica

A Fundação Abióptica tem a missão de formar jovens para a iniciação no mercado de
trabalho. Oferecemos cursos profissionalizantes para o segmento óptico, dos quais
nossos jovens alunos saem preparados para o primeiro emprego.

Normas

Técnicas

Coordenação no Comitê Brasileiro de Óptica e Instrumentos Ópticos (CB49), vinculado
à ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, na busca por melhorias na
regulamentação do segmento e pela certificação no setor óptico. Visando além de
produtos de qualidade um avanço pelo desenvolvimento da Óptica no Brasil.

Pesquisa de

Mercado

Desde 2007 a Abióptica realiza pesquisas de total interesse para o desenvolvimento e
profissionalização do setor óptico. É pioneira no levantamento de dados e estudos de
dimensionamento de mercado, passando a ser uma referência para o setor óptico no
Brasil e no exterior. A partir de 2012, as pesquisas ABIÓPTICA avançaram no estudo de
hábitos, costumes e fatores de decisão de compra na perspectiva total da cadeia do
setor, envolvendo também consumidores finais usuários de óculos. Nossas Pesquisas e
Estudos estão disponíveis para Associados, conforme regras do estatuto.

Representação

Institucional
A Abióptica atua na defesa inconteste do setor óptico brasileiro junto aos principais órgãos dos governos Federal,
Estadual e Municipal. Dentre as principais iniciativas e conquistas, destacam-se:

Desenvolvimento e entrega ao MDIC – Ministério do Desenvolvimento Indústria
e Comércio Exterior do Plano Nacional de Desenvolvimento para o Setor Óptico.

Apoio ao Projeto de Lei que institui o exame pré-escolar de acuidade visual.

Apoio ao Projeto de Lei que institui o exame de visão pré-admissional.
Inclusão das indústrias do setor na lista de desoneração da folha
de pagamentos publicada pelo Governo Federal
Desenvolvimento de trabalhos e operações conjuntas a Receita Federal, Polícia
Federal, Polícias Estaduais e demais órgãos fiscalizadores para combater a
ilegalidade e a pirataria no setor.

É fácil tornar-se um associado.
Leia e siga as etapas abaixo.
Preencha e assine a ficha de filiação
Separe todos os documentos solicitados
Envie tudo por correio, de preferência por Sedex, para o endereço:
Av. Santo Amaro, 1386 – 1º andar, CEP 04506-001 - Vila Nova Conceição, São Paulo/SP.

Após receber a documentação completa, a Abióptica entrará em contato e, em alguns casos, será agendada
uma visita para que possamos apresentar pessoalmente as vantagens de ser nosso associado.
Seu pedido de filiação será avaliado e submetido à aprovação em reunião do Conselho de Administração da Abióptica.

Junte-se agora mesmo à ABIÓPTICA.
Seja um Associado e contribua pelo
desenvolvimento da Óptica no Brasil.
Contamos com você.

Bento Alcoforado
diretoria@abioptica.com.br
Tel. 11 3059-2099
Cel. 11 98441-0232

Ficha de Filiação
Razão Social:

RAMO DE ATIVIDADE:
FRANQUEADO

REDE DE ÓTICAS

nome fantasia:
VAREJO
INDEPENDENTE

Endereço:
bairro:

CIDADE:
DIRETORIA:

Estado:
Telefone: (

Nº. DE FILIAIS:

cep.:
)

site: www.
CNPJ:

celular: (
.

.

CPF

NOME:
NOME:

)

REPRESENTANTE(s) JUNTO À ABIOTICA:

E-MAIL:
iE:

ENDEREÇO DE COBRANÇA:

CAPITAL SOCIAL:

O MESMO DO CADASTRO

FRANQUEADO

FATURAMENTO ANUAL:
DATA FUNDAÇÃO:
Nº. TOTAL FUNCIONÁRIO:

(LOCAL e DATA)

(ASSINATURA)

Documentos Exigíveis
01- Ficha de Filiação Preenchida e assinada.
02- Contrato Social Original e Última Alteração (cópia autenticada).
03- Cartão do CNPJ - válido mais de 01 ano de atividade.
04- Registro de marcas no INPI (se possuir marca própria).
05- Cópias dos Registros da Sociedade perante a ANVISA e a Vigilância Sanitária Municipal autorizando a
atividade óptica, para empresas com atuação no varejo.
06- Cópias das licenças de instalação e funcionamento da sociedade e seus estabelecimentos.
07- Enviar a ficha completa e assina para o e-mail comercial@abioptica.com.br.
08- Envie tudo - os documento e ficha assinada - por correio, de preferência por Sedex, para o endereço:
Av. Santo Amaro, 1386 – 1º andar, CEP 04506-001 Vila Nova Conceição, São Paulo/SP.

Associação Brasileira da Indústria Óptica
AV. Santo Amaro, 1386 - Vila Nova Conseição - São Paulo - SP - Brasil - 04506-001
Fone: (11) 3045-2090 - Fax: (11) 3045-2090
abioptica@abioptica.com.br - www.abioptica.com.br

