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O  1°  PSA  NETWORK  de  2016,  foi  realizado  no  dia  15 

de junho no Hotel Executive Inn, em Uberlândia-MG, 

reunindo cerca de 30 donos e gerentes de ópticas da 

região. 

O evento proporcionou debates sobre assuntos relevantes ao mercado óptico, como  os  

lançamentos  da  Essilor,  as mudanças  do  laboratório  PSA  Nilo  para  melhor  atender  

todos  os  clientes  de  forma  ágil  e  qualificada,  os  desafios enfrentados  no  mercado  

atual,  as  novas  tecnologias  das lentes Transitions, a atuação da Essilor junto à área 

médica de Uberlândia-MG e o potencial do mercado da região. 

Os participantes do evento ficaram tão empolgados com este  trabalho  do  Laboratório  PSA  

Nilo,  que  debateram  a possibilidade de realizarem uma caravana com o propósito 

conhecerem  o  Laboratório  e a unidade de antirreflexo da Essilor em Belo Horizonte. 

O objetivo desta visita é de demonstrar o total comprometimento do laboratório com o 

serviço a ser prestado para as óticas de Uberlândia e região.

Em dias difíceis como os que estamos vivendo agora, as 
pessoas começam a se preocupar mais em fazer 
compras corretas e seguras.
Por isso nós empresários precisamos nos preocupar 
cada vez mais com a rentabilidade e a sobrevivência do 
nosso negócio. Análise da demanda, gestão de preços, 
taxa de conversão, ticket médio, relacionamento e 
mensuração do trabalho são pré-requisitos para uma 
boa gestão.

Em um ambiente de extrema competitividade a óptica 
precisa analisar os hábitos dos consumidores e sempre 
se manter atualizada sobre as novas tecnologias das 
lentes, os estilos e tendências do momento.
Além disso, é muito importante que o óptico consiga 
fazer a conversão do número de pessoas que entram na 
sua óptica em vendas, sem deixar de agregar o devido 
valor a cada produto. Oferecer descontos deixou de ser 
um diferencial no mercado, hoje é necessário 
proporcionar informação e uma experiência agradável 
ao consumidor dentro da óptica. 
Caso a sua taxa de conversão seja baixa é necessário 
que seja analisado quais os problemas seu negócio 
pode estar enfrentando, seja a falta de planejamento ou 
de qualificação da sua equipe de atendimento. 

Para ajudar na qualificação da equipe de atendimento 
das ópticas, o PSA Nilo dispõe da consultora 
LabNetWork que ministra treinamentos de Crizal e 
Transitions, e agora contamos também a Instrutora de 
Treinamento que irá oferecer treinamentos de produtos 
e tecnologias em geral do mercado óptico. Se você tem 
interesse em algum desses treinamentos entre em 
contato com o nosso laboratório, será um enorme prazer 
ajudá-los.



Além do evento durante o dia, com diversas palestras, foi 

proporcionado um Happy Hour à noite no Liro Chef com música 

ao vivo e muita descontração, tornando-se uma ótima 

oportunidade para discutir as pautas abordadas.

Promovido pelo Laboratório Óptico PSA Nilo, em parceria com 

a Essilor e Transitions, o evento contou com a presença de 

diversos profissionais do ramo óptico, dentre eles o diretor do 

PSA Nilo, Nilo Freitas, o gerente da Transitions, José Vicente, 

Rodrigo Vargas, gerente Essilor e o Instrutor de treinamento 

Amauri Reis.

Um evento como este é de extrema importância para o 

mercado óptico. Os donos e gerentes de óticas da região de 

Uberlândia foram de mente aberta para o PSA Network, 

ofereceram o seu melhor e consideraram positivos todos os 

temas abordados.

Sabemos que é um momento de retração, mas óculos são extremamente  

necessários na vida dos usuários, é uma questão de saúde, o que 

significa que os brasileiros continuam indo as ópticas para trocarem os 

seus óculos, mas podem estar investindo menos. Exatamente por esse 

motivo é importante que as ópticas tenham cada vez mais instrução para 

melhorarem a venda e mostrarem para o consumidor que eles estão 

fazendo um ótimo e importante investimento.
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VII Convenção Brasileira de LEAN

Evento de Lançamento Varilux Digitime

Visita dos oftamologistas ao PSA Nilo

No dia 22 de junho, o laboratório óptico PSA Nilo participou da VII 
Convenção Brasileira de Lean com a apresentação do projeto Melhoria de 
Produtividade Linha Tradicional, que consiste nas melhores práticas de 
gestão de organizações que implementaram em seus processos ou 
serviços as ferramentas e técnicas da qualidade.

O projeto foi desenvolvido e apresentado pelo Gerente de Produção do PSA 
Nilo, Leandro Régio, com o apoio de Lucineide Pereira, Analista de 
Qualidade da Essilor e Thiago Silva, Técnico em Manutenção do PSA Nilo.  
Com o plano de ação de treinar e conscientizar a equipe e envolvê-la no 
desenvolvimento do projeto; mudar o layout dos setores envolvidos na 
produção, reduzindo os desperdícios de movimentação e transporte; 
reduzir o estoque em processo; e a redução do tempo de espera, 
alcançando a melhoria de 30% na produtividade do laboratório. 

No mês de junho, o laboratório óptico digital, PSA Nilo recebeu a visita de três 
grupos de oftamologistas residentes para que eles possam entender ainda 
mais sobre o processo de produção das lentes. 

Quando se trata da visão, o médico oftamologista é o principal responsável pelo 
paciente, uma vez que é ele que realiza cirurgias, prescreve tratamentos e 
correções para os distúrbios de visão. 

A visita dos oftamologistas tem início no Coating Essilor que fica ao lado do 
laboratório, onde é explicado os processos dos tratamentos aplicados as lentes. 
Em seguida, apresenta-se o laboratório e é feita a visita guiada no atendimento, 
estoque, produção e montagem, onde é possível ver o processo desde a 
entrada do pedido até a sua finalização.

O evento

A VII Convenção Brasileira de Lean faz parte do Grande Encontro – Equipes de Alta Perfomance – que tem como 
palavras-chave a inovação, redução de desperdícios, melhoria contínua, benchmarking e resultados de sucesso. O evento 
ocorreu nos dias 22 e 23 de junho, no Teatro Sesiminas em Belo Horizonte/MG.

O evento tem como objetivo estimular a adoção de práticas de metodologia da qualidade, fornecer para as equipes 
participantes um referencial para um contínuo aperfeiçoamento de sua Gestão de Qualidade, conceder reconhecimento  
público para todas as equipes que apresentam trabalhos pela utilização de métodos de soluções de problemas – voltados 
para a obtenção de resultados de alto desempenho organizacional, e divulgar as práticas de métodos da qualidade 
bem-sucedidas, diferenciadas e inovadoras, com vistas ao benchmarking.

O Lançamento Oficial das lentes Varilux Digitime em Belo Horizonte, aconteceu no 
dia 05 de julho no Hotel Mercure, com a presença de todos os donos e 
colaboradores das ópticas da região, bem como os donos dos laboratórios ópticos.

O evento teve início as 19h30, com a apresentação das lentes às 20hs,  seguido do 
coquetel com DJ até às 23h30, para maior aproximação do público presente.
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LANÇAMENTO

A linha digital Varilux 360° não para de inovar e após 
o lançamento da Varilux Comfort 360° 3.0, a Essilor 
também aprimorou a Varilux Physio 360° para a 
versão 3.0.

Varilux Physio 360º 3.0 possui todas as 
características de sua versão anterior, porém 
acrescenta a tecnologia DDV (Dual Digital Vision), 
que aprimora o design da lente e proporciona uma 
visão mais nítida em todas as direções do olhar, com 
campos de visão mais amplos em até 30%.

Esta versão conta com a tecnologia W.A.V.E. 2.0, que 
garante visão em alta resolução mesmo em 
ambientes de baixa luminosidade e com Binocular 
Booster, que otimiza o design da lente considerando 
ambos os olhos em sua confecção fazendo com que 
a visão dinâmica (quando estamos em movimento) 
seja aprimorada, proporcionando mais conforto, 
liberdade e facilidade de adaptação ao usuário.

Para atender às novas necessidades, a Essilor lançou a Varilux® 
Digitime™, a lente recomendada para presbitas que buscam visão de 
perto e intermediária, com mais conforto e amplos campos. 

Desenvolvida para melhor ergonomia diante das telas digitais, como 
notebooks, tablets e smartphones, a Varilux® Digitime™ também é 
indicada para ler livros, costurar, cozinhar e demais atividades de 
precisão para perto.

A lente é inovadora porque possui dois desenhos que atendem 
diferentes perfis de usuários – Varilux Digitime Near, indicada para os 
usuários de smartphones e tablets na maior parte do tempo, e Varilux 
Digitime Mid, indicada para quem fica mais tempo em frente ao 
laptop ou desktop, pois o campo intermediário é mais amplo que o de 
perto. E ainda possui a tecnologia Ultra Near Vision, que oferece uma 
potência extra capaz de melhorar a leitura de caracteres pequenos e 
em distâncias bem reduzidas, como a do smartphone, por exemplo.

PSA Nilo Laboratório Digital
Rua Humaitá, 170 - Padre Eustáquio - Belo Horizonte - MG
Cep: 30720-410
Telefone: (31) 3479-7000
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VARILUX® PHYSIO 360° 3.0TM

VARILUX DIGITIME.VARILUX DIGITIME.

A VARILUX PARAA VARILUX PARA

A VIDA DIGITAL.A VIDA DIGITAL.


