Lista de questões de retorno da vista MR

［No.1］ September 2012

TM

［No.6］ February 2015

Característica Especial

Característica Especial 1:

A História por trás do Desenvolvimento
da MR Series

Tecnologia da Mitsui Chemicals:
Proteção dos olhos

Visita a clientes

Característica Especial 2:

TM

Tokai Optical Co., Ltd.

SDC

Conversa sobre as lentes.

Visita a clientes

Vidros e Plásticos

Líder global em revestimentos
premium de alto desemponho

ZEISS Vision Care
Conversa sobre as lentes.

Uma vista a uma escola deóculos

［No.7］ September 2015
Característica Especial

Característica Especial

Relatório da linha de frente da MR

MR e a Atividade da Iniciativa Do Green

Visita a clientes

Novidades e eventos

TM

TM

TM

Hopnic Laboratory

Itoh Optical Industrial Co., Ltd.
Conversa sobre as lentes.

Visita a clientes

O conto do anel de Landolt

Asahi Lite Optical Co., Ltd.
Conversa sobre as lentes.

Uma Visita ao Museu dos Óculos

［No.3］ September 2013

［No.8］ February 2016

Característica Especial

Característica Especial

Solução KOC Invade o Mercado Chinês

A Estratégia da Chemi Lens Coréia

Visita a clientes

Novidades e eventos

Rodenstock GmbH

Iniciando a Do Green

TM

Início das atividades sobre a saúde do olho no estado de Gujarat, na Índia

Conversa sobre as lentes.

Conversa sobre as lentes.

História dos Óculos Bifocais

Visita ao "Museo dell'Occhiale",
na terra mundial dos óculos, em Belluno

［No.4］ February 2014

［No.9］ September 2016

Característica Especial 1:

Característica Especial

Os óculos de computadores vão ser os
salvadores dos olhos do mundo dos óculos?

A linha de frente da Indústria Óptica no Brasil
Visita a clientes

SOMO VISION CO., LTD

Característica Especial 2:

Tecnologia de RX de ponta
(lentes com prescrição médica)

Conversa sobre as lentes.

O que é sensibilidade ao contraste?

Conversa sobre as lentes.

Renomados polidores de lentes

［No.5］ September 2014
Característica Especial

A Era das Lentes Funcionais: Iniciada pela MR

TM

Para obter cópias das questões de retorno, contate:

Visita a clientes

Seiko Optical Products
Conversa sobre as lentes.

História das Lentes Fotocromáticas
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Característica
Especial

Revitalizando o mercado de óculos
com lentes UV+420cut™

Novidades e eventos

Desenvolvimento da MR-8™ com característica fotocromática
Introduzindo uma lupa de leitura com ampliação
de 2,0x, a maior até o momento
A segunda rodada das iniciativas Do Green™ na Índia
Entrevista

Shanghai Conant Optics Co., Ltd.
Conversa sobre as lentes.

Esportes e visão

Mitsui Chemicals, Inc. Vision Care Material Div.
TEL:+81-3-6253-3852 Fax:+81-3-6253-4235
Mail:mr-info@mitsui-chem.co.jp
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Edição especial

Revitalizando o mercado de óculos
com lentes UV+420cut™
JINS SCREEN

Nos últimos anos, além da função original de correção visual, há uma demanda crescente por características de óculos que protejam os olhos e melhorem a qualidade de vida. Faz dois anos desde que a Mitsui Chemicals introduziu a UV+420cut™, um material funcional que bloqueia a luz visível de
alta energia (HEV) de até 420 nm. O aparecimento da UV+420cut™ produziu um impacto significativo no mercado e muitos fabricantes de lentes adaptaram-se e passaram a comercializar produtos que bloqueiam a HEV. Nesta edição, nos concentraremos em tendências de lentes funcionais que protegem os olhos e melhoram a qualidade de vida, incluindo as lentes UV+420cut™.

Sr. Takashi Minobe, editor-chefe da The Optical Monthly

Os óculos estão se tornando um produto funcional,
e o foco agora está na saúde dos olhos

Sr. Takashi Minobe

O

s primeiros óculos foram feitos há 700 anos.
Lentes que, originalmente, eram feitas de
vidro, agora são feitas de plástico e temos visto
melhoras incríveis na função e no desempenho dos
óculos.
A função principal de um par de óculos é melhorar a
visão. Por esse motivo, os fabricantes de lentes têm
trabalhado incessantemente para desenvolver
melhores designs de lentes, capazes de eliminar
diversos efeitos indesejáveis, como a aberração
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específicas, como a pesca. Esses produtos podem
reduzir a fadiga ocular, suprimindo o brilho intenso
ao dirigir e até mesmo durante atividades cotidianas.
penas lojas de venda de óculos podem
oferecer óculos de sol a clientes com base
em necessidades específicas, como moda, funcionalidade e grau das lentes. Isso é algo que lojas de
departamentos e de ferramentas não podem fazer.
Em lojas de venda de óculos, os clientes são
apresentados à oportunidade ideal de entender que
os óculos não são apenas implementos para
correção visual, mas sim produtos que podem
fornecer proteção aos olhos, cuidar da saúde ocular,
e permitir aos usuários um maior conforto em suas
atividades. Essas oportunidades também podem
convencer os consumidores que pode ser uma boa
ideia ter diversos pares de óculos normais e de sol,
adequados para diversos cenários em suas vidas
cotidianas.
Pessoas com 45 anos ou mais agora são 50% da
população do Japão, fazendo com que seja mais
importante abordar a população com mais idade.
Pessoas mais velhas são, nos dias de hoje, mais
ativas física, social e culturalmente do que no
passado, com maior participação em filmes e peças,
praticando hobbies, exercícios físicos e usando
computadores. A saúde é um pré-requisito para
esses estilos de vida ativos e isso fez com que
houvesse uma crescente conscientização sobre as
questões de saúde.
Naturalmente, houve também um crescimento na
preocupação com a boa visão e com a proteção dos
olhos. E, com as escolhas dos consumidores
levando a estilos de vida mais diversificados, as
necessidades também são diversificadas. Lentes
funcionais que oferecem características como
bloqueio de raios UV, bloqueio de luz azul e
proteção de luteína, bem como lentes funcionais
coloridas, foram propostas pelo setor de venda de
óculos e bem recebidas pelos consumidores.
Desde que um par de óculos é posicionado no centro
do rosto, propostas de design que levem em
consideração a moda e a maquiagem facial são
essenciais. Entretanto, deve-se lembrar de que a
parte mais fundamental de um óculos está associada
com a manutenção e promoção da saúde dos olhos.
Não é preciso dizer que o mercado se concentrará
em lentes sempre que surgir uma nova característica
que melhore a saúde dos olhos e os consumidores
possam aproveitar os benefícios fornecidos. No
entanto, é necessário tomar cuidado ao promover
essas novas características, uma vez que dados e
pesquisas inadequados podem levar a propagandas
enganosas. Isso explica a necessidade de promover
pesquisas concomitantes sobre a relação entre
determinados comprimentos de onda de luz e seu
efeito sobre os olhos.

A
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Revitalizando o mercado de óculos
com lentes UV+420cut™

esférica e o astigmatismo. Em particular, o
problema da distorção nas áreas periféricas da lente
em lentes progressivas, que oferecem uma potência
da lente que varia gradualmente para visualização
desde objetos distantes até objetos próximos, ainda
é tema de pesquisa e desenvolvimento. No que diz
respeito ao tema do melhoramento da visão, muito
esforço foi realizado para melhorar a transmitância,
com o desenvolvimento de novos revestimentos e
matrizes plásticas. Além de oferecerem um campo
de visão confortável, também há a demanda por
lentes finas e leves. Quando as lentes plásticas
foram desenvolvidas em 1942, o maior índice de
refração possível era de apenas 1,50. Após o
surgimento da lente MR-6TM em 1987(*), com um
índice de refração de 1,60, foram desenvolvidas
lentes com índices de refração maiores. Agora,
todos os fabricantes oferecem lentes com índices de
refração maiores que 1,70. Materiais com gravidade
específica próxima de 1,0 também foram
desenvolvidas para a fabricação de óculos leves.
Além disso, as tecnologias de design de lentes,
como as com baixa curva base e esféricas, permiti-

ram a produção de lentes mais finas e leves.
A segunda função dos óculos é proteger os olhos
contra luzes fortes, como a luz do Sol. Talvez o
exemplo mais conhecido seja os óculos Ray-Ban,
projetados para pilotos e comercializados pela
primeira vez em 1930. Alguns dizem que a história
do óculos de sol pode ter surgido no Império
Romano. Em termos de proteção dos olhos, óculos
com fendas para neve têm sido usados por anos por
pessoas que vivem em regiões frias para evitar a
cegueira causada pela neve.
No Japão, a conscientização sobre os perigos da luz
UV começou a crescer na década de 90, resultando
na introdução comercial, em larga escala, de lentes
com bloqueio de raios UV. Inicialmente, essas
lentes eram capazes de bloquear a luz UV de até 380
nm. Agora, com os melhoramentos na tecnologia de
filtragem de comprimentos de onda para lentes de
óculos, os produtos mais comuns incorporam lentes
capazes de filtrar o espectro total de UV de até 400
nm. Outros fatores que guiam essa tecnologia são o
aumento na conscientização sobre a saúde dos olhos
em uma sociedade que está envelhecendo e uma

conscientização geral sobre o fato de a luz UV
contribuir para a formação de catarata.
Por outro lado, a introdução comercial do JINS PC
(atualmente, JINS SCREEN), em setembro de 2011,
lançou a tendência de produtos sem grau, que
oferecem proteção contra luz azul. Esses óculos
foram muito bem classificados em listas de líderes
de vendas do ano, chegando a 1 milhão de unidades
vendidas em 2012, o ano seguinte. Com o sucesso
do JINS PC, os fabricantes de lentes apressaram-se
para desenvolver óculos e revestimentos que
oferecessem propriedades de bloqueio da luz azul.
Óculos com bloqueio de luz azul tornaram-se um
produto popular e essa característica foi cada vez
mais incorporada aos produtos vendidos em lojas de
venda de óculos.
A preocupação com a saúde dos olhos é um fator
importante que gera a demanda por esse tipo de
óculos. A popularidade dos computadores pessoais,
smartphones e televisores de LCD resultaram em
um número maior de pessoas que sofrem de fadiga
ocular. As estratégias inteligentes de vendas da
JINS PC promoveram a conscientização sobre os
perigos da luz azul na mídia, e comerciais dos
produtos geraram demanda por óculos com bloqueio de luz azul.
Como esses exemplos de óculos com bloqueio de
luz azul mostram, a questão mais importante é
aumentar o conhecimento do consumidor sobre os
olhos e sobre óculos e fornecer um maior acesso à
informação: em outras palavras, como aumentar o
volume de informação e conhecimento transmitido
aos consumidores. O primeiro passo é inspirar a
conscientização do consumidor. A conscientização
do consumidor e o acesso à informação sobre o risco
potencial da luz azul tornou mais fácil para as lojas
de venda de óculos recomendarem óculos com
bloqueio de luz azul a seus clientes.
Mas o fornecimento de informação nem sempre é
tão fácil. A menos que a informação sobre a saúde
beneficie ou interesse os consumidores, a maioria
simplesmente a ignorará. O mercado de óculos é um
setor no qual os produtos de sucesso são difíceis de

criar. Embora a abordagem possa ser passiva,
devemos publicar, estrategicamente, informações
em sincronia com tendências, estilos de vida e
perspectivas da base mais ampla de consumidores.
Devemos focar em palavras-chave, como luz azul e
luteína.
problema atual, então, é encontrar maneiras
de transmitir informações de forma simples
e educar os consumidores a respeito das características e conveniências oferecidas por diversos tipos de
lente. Como diz o ditado, é preciso ver para crer; por
isso, uma abordagem eficaz pode ser fazer o cliente
experimentar essas características e conveniências.
Cabines para experimentação de óculos podem ser
instaladas, com kits de demonstração e questionários para os consumidores fornecidos pelos
fabricantes das lentes, ou eventos de exibição
podem ser organizados para fazer com que as
pessoas falem sobre as lentes. Muitas lojas de venda
de óculos enviam a seus clientes lembretes para
inspeção e manutenção de rotina dos óculos. Por
que não programar eventos que envolvam ferramentas que forneçam experiências com lentes funcionais para que coincidam com esses eventos periódicos? Algumas lojas aumentaram o número de
clientes que as visitam criando eventos de medição
de luteína. A chave para o comércio de lentes
funcionais pode ser fazer com que os clientes
realmente experimentem os benefícios oferecidos
pelas lentes, em vez de apenas ouvirem as
explicações.
Por outro lado, estamos vendo um aumento no
volume de vendas de lentes fotocromáticas e
polarizadas, que anteriormente ofereciam um teto
de 1 ou 2%, no máximo. A perspectiva em relação a
lentes fotocromáticas entre empregadores e
empregados de lojas de vendas de óculos parece
estar mudando; eles agora estão mais propensos a
recomendar lentes fotocromáticas como produtos
para manutenção da saúde dos olhos. As lojas de
venda de óculos também estão promovendo os
benefícios do uso de lentes polarizadas, cujas
vendas eram restritas, anteriormente, a atividades

O

＊：Embora um material acrílico possuindo índice de refração
de 1,60 tenha sido comercializado em 1982, poucos f
abricantes adotaram o material em suas lentes.
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Revitalizando o mercado de óculos
com lentes UV+420cut™

Edição especial

Diversas empresas concentram-se em saúde dos olhos
A Mitsui Chemicals introduziu a UV+420cut™ em outubro de 2014. Aumentamos o número de produtores, e o material é agora vendido em
muitos países em todo o mundo. Além disso, diversos fabricantes de lentes lançaram produtos que oferecem proteção contra comprimentos de
onda nocivos e fadiga ocular. No nível de varejo, ouvimos que o negócio está fortalecido em lojas que vendem óculos para correção visual e
oferecem soluções para manutenção da saúde ocular. Aqui, comentarei sobre os esforços que estão sendo feitos por diversas empresas.

Tokai Optical Co., Ltd

Asahi Lite Optical Co., Ltd.

Itoh Optical Industrial Co., Ltd.

Lutina

UV3G

menimo

［

］

［

］

［

］

［

Aigan Co., Ltd.
Aigan UV420

［
［

］

HOYA
Venus Guard Coat RUV
Venus Guard Coat Lapis RUV

Nikon-Essilor Co., Ltd.

］
］

［

［

］

Crizal UV

SeeCoat Next-Sapphire

］

O material UV+420cut™ foi adotado pela

Asahi Lite Optical Co., Ltd.: UV3G

Em junto de 2016, a Itoh Optical Industrial

Desde abril de 2015, a Aigan, uma cadeia de

primeira vez pela Tokai Optical Co., Ltd. para

Em março de 2015, a Asahi Lite Optical lançou

adicionou um produto com características de

lojas de venda de óculos no Japão, tem vendido

a série Lutina, lançada em dezembro de 2014.

a UV3G, uma lente de bloqueio de UV que

bloqueio de HEV a sua série menimo. Lentes

a Aigan UV420, um lente de proteção contra

Em 2015, a HOYA lançou uma série de produ-

Para eliminar a luz UV refletida do lado inver-

Foi informado que um pigmento chamado

também bloqueia a HEV. A lente bloqueia a

que tinham como objetivo comprimentos de

UV e HEV desenvolvida em conjunto com a

tos que oferecem os benefícios adicionais

so da lente de volta para os olhos e áreas em

luteína, encontrado na região macular do olho,

HEV em uma faixa de 400 a 420 nm, emitida

onda de luz específicos tendiam a perder a

Tokai Optical Co., Ltd. Além de bloquear a luz

fornecidos pela tecnologia Venus Guard Coat

volta dos olhos, algo que as lentes de bloqueio

uma região crucial para uma visão saudável, é

pelas telas de monitores de computador, smart-

transparência, devido à cor azul ou amarela das

UV, a tecnologia corta 94% da luz visível mais

RUV, uma tecnologia projetada para bloquear

de UV convencionais não evitam, a Nikon-Es-

danificado quando exposto a raios nocivos,

phones e televisores, que as lentes de óculos

lentes. Entretanto, a Itoh Optical Industrial

próxima da faixa de UV que constitui riscos

reflexos UV da superfície traseira da lente em

silor está comercializando seu revestimento

como a luz UV, resultando em um distúrbio

convencionais são incapazes de bloquear

obteve sucesso em minimizar os efeitos adver-

aos olhos (HEV). Ela também corta a luz indu-

aproximadamente 95% e a Venus Guard Coat

Crizal UV, que elimina os reflexos de luz UV

ocular conhecido como degeneração macular

adequadamente. A Asahi Lite Optical destacou

sos sobre a transparência enquanto obtinham

tora de brilho intenso (luz azul) sem reflexos

Lapis RUV, uma tecnologia projetada para

no lado inverso.

relacionada à idade. Os produtos da série

como suas lentes bloquearam significativa-

um equilíbrio entre taxas de bloqueio de HEV e

indesejados saindo da parte frontal das lentes,

bloquear a luz azul. Além de proteger contra a

A Nikon-Essilor também introduziu o revesti-

Lutina incorporam lentes que bloqueiam efici-

mente a luz na faixa de 380 a 450 nm, que

melhor capacidade de pintura das lentes.

melhorando o contraste. Essa lente, que oferece

luz UV refletida da superfície da lente, esses

mento SeeCoat Next Sapphire, que reflete e

entemente a HEV (luz visível de alta energia)

possui o impacto mais forte em seus olhos. Ao

utilidade prática e funcionalidade, está

produtos são antiestáticos, resistentes a riscos e

absorve a luz azul para proteger, de duas

na faixa de 400 a 420 nm, o que pode suprimir

mesmo tempo, as lentes também reduzem o

disponível em lojas, em versões com e sem

repelentes de água. É uma lente que protege os

formas diferentes, contra a luz azul emitida das

significativamente os danos causados à luteína.

brilho intenso e podem aliviar a fadiga ocular e

grau.

olhos de todas as direções, mesmo da superfí-

telas de computadores e dispositivos LED.

Além disso, a Tokai Optical adotou o conceito

melhorar o contraste em ambientes externos.

〈Comparação de desempenho das lentes〉
Lente convencional
menimo
Taxa de bloqueio de HEV

de design de cuidado ocular, que dá ênfase a

5

conceitos-chave e frases como uma melhor

4

proteção ocular para uma saúde visual dura-

3

doura. A série Lutina é o primeiro produto
projetado com base nesse conceito de cuidado

100

Transmitância (%)

com os olhos.

cie frontal e traseira da lente.
◇◇◇◇

2

Capacidade
de pintura

〈Bloqueia a luz HEV〉

Lente especializada de
420 nm

Taxa de bloqueio
de UV A e B

1
0

80

Região de luz
HEV bloqueada

60

Aigan UV420

40

Transparência

20
0
340

360

380

400

420

440

460

480

Taxa de bloqueio
de 400 nm

500

Comercialização da lente UV+420cut™ no exterior

Comprimento de onda (nm)

SEIKO OPTICAL PRODUCTS

［

〈Olhos após o uso contínuo de Lutina〉
Mínimo estresse
por oxidação
Luteína

Luz

Seiko Frontier

］

］

Desde julho de 2016, a Zoff oferece óculos de
sol transparentes com lentes UV ULTRA, que

nova lente que corta toda a luz UV e HEV em

cortam a HEV. Os óculos de sol transparentes

aproximadamente 80%. Além das altas taxas de

foram desenvolvidos para oferecer proteção

bloqueio de HEV, o material corta a luz azul

contra UV fácil de usar para pessoas que

por absorção, não por reflexão. Isso elimina as

normalmente não usam óculos ou óculos de

reflexões azuis pouco atraentes associadas com

sol. A linha da série básica vem com lentes sem

lentes de bloqueio de luz azul convencionais,

grau. Lentes com grau estão disponíveis por

tornando seu novo produto uma lente estetica-

um preço maior.

Chemilens (Jiaxing) Co., Ltd.

Conant Optics

Nikkei Indonesia

LENSTEC Optical Group

Coreia do Sul

China

Indonésia

Reino Unido

［

］

Trabalhando em conjunto com a Mitsui
Chemicals, essa empresa apresentou a
Perfect UV™ na Vision Expo West 2015.

［

］

Essa empresa desenvolveu um sistema de
voucher para promoção de lentes UV++ com
a Mitsui Chemicals America.
＊Veja a seção “Entrevista”, nesta edição, para saber mais
detalhes.

［

］

A Nikkei Indonesia convidou a Mitsui
Chemicals Asia Pacific para dar uma palestra
sobre a tecnologia UV+420cut™ a profissionais da saúde dos olhos.

［

］

Na Europa, a empresa de produtos óticos
britânica “Lenstec Optical Group” lançou
sua lente com a tecnologia UV+420cut TM,
que está sendo reconhecida como uma
“nova tecnologia”.

Kit de demonstração da lente UV+420cut™ e comercialização via web

※A ilustração é uma imagem esquemática.
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UV ULTRA Lens

PRODUCTS introduziu a Seiko Frontier, uma

A proteção da luteína reduz o estresse por
oxidação e suprime a deterioração da coloração.

4

［

Zoff

Em junho de 2016, a SEIKO OPTICAL

mente agradável.

Código QR para o filme
que ilustra o conceito

◇◇◇◇

Lentes de bloqueio de luz
Frontier
azul convencionais
(corta a luz azul por absorção)
(corta a luz azul por reflexão)

Kit de demonstração da lente
UV+420cut™

Página da UV+420cut™

Os usuários podem experimentar, em
primeira mão, como a lente UV+420cut
™ bloqueia a luz nociva aos olhos.

A página fornece uma introdução simplificada sobre os efeitos e funcionalidades da
lente UV+420cut™ em japonês, chinês e
inglês.

＊Assista ao vídeo de demonstração em

http://uv420cut.com/jp/scene/

www.uv420cut.com
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Novidades e eventos
enentos 01

ação de 1,8x, que não consegue atender às necessidades de pessoas com baixa visão. (Lupas de leitura
são um tipo de lente de aumento de mesa.) Embarcamos em um projeto de desenvolvimento conjunto
com a Nippon Lighthouse e com a Hopnic Laboratory, um fabricante de lentes de óculos, para produzir
a lupa de leitura Mitemi, que oferece o maior fator
de aumento: 2,0x. O material usado para a fabricação da Mitemi é a lente MR-8™, com alto índice
de refração. A Mitsui Chemicals continuará a
explorar novas possibilidades de materiais de lentes
que ajudem a melhorar a qualidade da visão.

Desenvolvimento da MR-8™ com característica fotocromática
〜 SunSensors™ com índice de refração de 1,60 〜

Lentes fotocromáticas surgiram como uma tecnologia capaz de cuidar da saúde dos olhos. Desde
2014, com o nome comercial de SunSensors™, a
Mitsui Chemicals oferece lentes fotocromáticas
com base na tecnologia “em massa”. Apesar da
antiga demanda do setor de óculos por lentes fotocromáticas do material MR™ (amplamente usado
em produtos de alto índice de refração) feitas com
tecnologia “em massa”, a dureza da resina MR™
impede alterações na estrutura de coloração que
devem ocorrer quando exposta a radiação. As
dificuldades na superação desse problema levaram
ao uso contínuo de resina acrílica como o material
matriz.
Agora, com as importantes contribuições da
MS-R&D (Mitsui Chemicals Singapore R&D Centre
Pte. Ltd.), conseguimos produzir uma lente fotocromática utilizando o material MR-8™, com um
índice de refração de 1,60. Por meio dos esforços
conjuntos de desenvolvimento com a equipe de
pesquisa de nanotecnologia da MS-R&D, induzimos
alterações estruturais na coloração enquanto mantemos as propriedades físicas do material MR™ para
produzir um produto que chamamos SunSensors™
MR-8™. A característica leve e fina da MR™ nos
permite ter como alvo consumidores que precisam
de lentes com grau maior. A linha SunSensors™
agora inclui materiais com índices de refração de
1,50, 1,55 e 1,60. Já introduzimos a SunSensors™
MR-8™ comercialmente, e a resposta, até o
momento, tem sido positiva. Capaz de oferecer uma
força cada vez maior de resina, o tiouretano permite
que fabriquemos lentes para óculos sem aros e de
nylor nylon (um design semiflutuante que usa um
cordão de náilon nylon na parte inferior), produtos
que são difíceis de fazer com materiais acrílicos convencionais. Além disso, as lentes são feitas por

enentos 02
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enentos 03
0 min

2 min

5 min

Membros do MS-R&D e da Mitsui Chemicals que fizeram parte do
desenvolvimento

tecnologia “em massa”, permitindo que adicionemos características fotocromáticas em lentes de alta
curvatura e em outras lentes nas quais, anteriormente, a aplicação de revestimentos fotocromáticos
era difícil. Esse pode ter sido outro motivo pelo qual
o mercado recebeu bem o produto. Os esforços
atuais têm como objetivo o desenvolvimento de um
material com índice de refração de 1,67. Esperamos
que o potencial do SunSensors™ continue
aumentando.
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A segunda rodada das iniciativas Do Green™ na Índia
Nosso grupo desenvolveu um produto derivado de plantas
chamado Do Green™ como parte dos esforços para estabelecer uma sociedade que exista em harmonia com o
meio ambiente. O Do Green™ MR-60™ e MR-174™ são
os primeiros materiais para lentes com alto índice de
refração para correção visual feitos a partir de materiais
derivados de plantas. Eles foram aprovados como produtos de biomassa certificados pela JORA e pela USDA no
Japão e nos EUA, respectivamente. Eles oferecem
desempenho equivalente a produtos convencionais
derivados de petróleo. Além do desenvolvimento do
produto Do Green™ para ajudar a proteger o meio ambiente, estamos ajudando a resolver questões sociais por
meio de atividades que chamamos Iniciativas Do Green™.
Na última ocasião, durante quatro dias, começando em 12
de novembro de 2016, nossa empresa realizou uma iniciativa Do Green™ no distrito de Matura, no estado de Utar
Pradexe, na Índia, em cooperação com três organizações
e voluntários: o Instituto de Assuntos Culturais (diretora
executiva: Srt.ª Shizuyo Sato; doravante “IAC Japão”),
uma organização sem fins lucrativos autorizada; Holistic
Child Development India (diretor: Sr. N. Thomas Rajkmar;
doravante “HCDI”); e a Naujhil Integrated Rural Project for

Health and Development (diretor: Dr. Shobha Yohan; doravante “NIRPHAD”), bem como a vila e organizadores da
comunidade.
Na segunda rodada de iniciativas Do Green™, administramos exames de vista em 805 pacientes locais com problemas de visão. Destes, 224 pacientes tiveram os problemas de visão confirmados e receberam óculos sem
receita médica. Para os 193 pacientes que tiveram diagnóstico de catarata confirmado, a NIRPHAD planeja iniciar
um programa para levantamento de fundos e acionar o
governo e empresas locais, buscando alguma forma de
tratamento.
Ano passado, graças à cooperação de organizações e
voluntários que apoiaram a causa representada pelo projeto Do Green™, administramos exames de vista em 153
pacientes e realizamos um questionário de conscientização com os residentes locais. Este ano, fomos capazes
de expandir a escala e natureza de nossas atividades, para
oferecer um melhor suporte à saúde dos olhos dos
residentes locais. Por meio do projeto Do Green™, nosso
grupo continuará a contribuir para o estabelecimento de
uma sociedade que exista em harmonia com o meio ambiente.

＊1：Tecnologia “em massa”: método onde o material de coloração
é misturado na matriz da lente, que sofre uma mudança estrutural,
levando à coloração.

Introduzindo uma lupa de leitura com ampliação
de 2,0x, a maior até o momento
Nossa empresa analisou diversas ideias desde 2014
sobre um tema que pode ser formulado da seguinte
maneira: desenvolvendo produtos que nossos clientes realmente precisam. Entre eles, havia a sugestão para o desenvolvimento de um produto que
possa auxiliar pessoas com baixa visão. Após diversas reuniões com o Dr. Tanabe da Nippon Lighthouse, uma corporação de bem-estar social que
oferece assistência a pessoas com deficiências
visuais, aprendemos que as lupas de leitura
disponíveis atualmente no mercado possuem ampli-

(Da esquerda para a direita)
Sr. Takagi, presidente da Hopnic Laboratory;
Dr. Tanabe, da Nippon Lighthouse; Sr. Aiso, diretor geral da Hopnic Laboratory;
Sr. Tokunaga, da Mitsui Chemicals

Exame de vista administrado pelo oftalmologista

Membros da equipe do projeto Do Green™

Moradores aguardando sua vez para realização do exame de vista

Representante da Mitsui Chemicals sendo
recepcionado no local
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Entrevista

Shanghai Conant Optics Co., Ltd.

Shanghai Conant Optics Co., Ltd.

Visão geral da Companhia
• Tipo de negócio: Fabricante, empresa distribuidora
• Localização: Changai, China (principal país)
• Produtos principais: Lentes, lentes RX,
lentes de formato livre, lentes ópticas, lentes de óculos
• Total de empregados: Mais de 1.000 pessoas
• Receita total anual: US$10 milhões - US$50 milhões
• Ano de fundação: 1996
• 3 mercados principais: Mercado doméstico 20,00%,
América do Norte 15,00%
África 10,00%
• Certificados: ISO9001
• Certificados dos produtos: CE

A Shanghai Conant Optics Co., Ltd. (doravante
“Conant Optics”) é uma fabricante líder em lentes
na China, com 1.600 empregados, baseados não
apenas na China, mas também no exterior, como
na América do Norte e na África. Nesse episódio
de “Uma visita a nosso cliente”, fazemos uma
visita à Conant Optics em Xangai, para entrevistar
o presidente, Sr. Frank Z. Fei, o diretor de marketing e vendas, Sr. Jack Chen, e o gerente geral
adjunto e gerente técnico, Sr. Genting Cao.
Entrevista com o Sr. Frank Z. Fei

−−− Sr. Fei, o senhor poderia contar a
história da fundação de sua companhia?
Na época da fundação, em 1996, as lentes plásticas ainda não eram populares na China. Pelo fato
de haver um grande mercado na China a ser
explorado, pensei que haveria uma chance de
obter sucesso se iniciasse um negócio aqui.
Começamos a produzir lentes coloridas CR-39,
feitas de material com índice de refração de 1,50.
Expandimos para materiais com índice de
refração de 1,56, e então para materiais com alto
índice de refração, como o MR™. Em 1999,
começamos a fabricar lentes coloridas para os
EUA e começamos a ter como objetivo os mercados estrangeiros a partir de 2000. Atualmente,
80% do nosso negócio é composto por exportações.

−−− Foi uma jornada tranquila?
Logo após iniciarmos a produção, a crise financeira na Ásia começou, em 1997. Nessa época,
éramos uma empresa com um só negócio que
fornecia lentes de óculos de sol para fabricantes
de aros de óculos, então isso teve um grande
impacto em nosso negócio. Como os óculos de sol
são um produto não essencial, as condições
econômicas ruins tiveram um impacto pesado em
nosso negócio. Evitamos a falência, graças a um
auxílio do governo chinês, mas a experiência nos
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Armazenar nas instalações da fábrica

recurso UV++ é adicionado a essas lentes também
em resposta às necessidades de diversificação.

entrega de produtos de alta qualidade para todo o
mundo.

−−− Qual produto o senhor está mais
interessado em apresentar ao público?

President of Shanghai Conant Optics

Mr. Frank Z. Fei

Sales& Marketing

Mr. Jack Chen

ensinou que basear todo o nosso negócio em
óculos de sol não era uma boa estratégia. Temos
diversificado nossas linhas de produtos desde
1999.

Deputy General Manager/
Technical Manager

Mr. Genting Cao

ação de oftalmologistas.

−−− Quais são suas estratégias de marketing para o mercado chinês?

Entrevista com o Sr. Jack Chen

Atualmente, a parcela do mercado chinês pertencente à Conant Optics é relativamente pequena,
20%, mas o mercado chinês oferece um grande
potencial. Uma vez que nossos esforços de marketing na Europa e nos EUA estão estabelecidos e
temos a força de trabalho que precisamos,
gostaríamos de concentrar nossos esforços no
mercado doméstico. Produtos com índice de
refração de 1,56 representam a zona de volume.
Nossa estratégia é fornecer produtos em duas
direções: produtos com índice de refração de 1,50
para pessoas que precisam de lentes com graus
baixos e produtos MR™ com alto índice de
refração.

−−− Quais são suas estratégias de marketing para o mercado ocidental?

−−− Ouvimos que a sua empresa está
fortalecendo seu laboratório de RX.

No mercado ocidental, são crescentes as demandas por lentes de alta funcionalidade. Especialmente para a Europa, num futuro próximo, planejamos focar na comercialização de lentes coloridas NeoContrast™, que cortam, seletivamente,
comprimentos de onda que causam brilho intenso,
além de lentes UV++, que cortam a luz azul de até
420 nm. No mercado americano, planejamos
aumentar os esforços para fortalecer as vendas de
lentes UV++ por meio de propagandas fortes,
exposições e seminários realizados com a cooper-

Estamos focando nossos esforços de RX, aprimorando nossas instalações. Isso inclui a conclusão
da automação do laboratório de RX, no final de
2016. Também estamos realizando a produção de
moldes (para lentes de estoque e lentes RX)
usando instrumentos de ponta. Os fatores cruciais
para a fabricação de lentes são tempos de espera
(tempo até a entrega), qualidade e serviço, e
acredito que a proximidade da Conant Optics com
o Aeroporto Internacional de Pudong – Xangai
trabalhará a nosso favor, para permitir uma rápida

−−− Qual o motivo da escolha do MR™?
Quando produzíamos lentes utilizando materiais
ADC, recebemos um pedido de nossos clientes,
solicitando materiais de uretano com alta refração.
Realizamos experimentos com misturas de resinas
de uretano e acrílico, mas os experimentos não
obtiveram bons resultados. Então adotamos o
material MR™ e descobrimos que ele era um
material de qualidade bastante estável. A linha de
produtos também é muito diversa e estamos
extremamente satisfeitos.

Laboratório RX completamente automatizado

Seminário em Miami, EUA

mar mais clientes sobre as propriedades superiores de nossas lentes UV++.

A lente de corte de 420 nm representa o principal
fluxo comercial agora mesmo. A Conant Optics
também está colocando um esforço significativo
no marketing de UV++. Também fomos capazes
de confirmar repetidamente a eficácia do NeoContrast™, nosso produto de próxima geração,
em experimentos internos. Quando estivermos
prontos, pretendemos começar a promover isso.

−−− Podemos perguntar-lhe sobre seus
esforços conjuntos com a Mitsui Chemicals?

Máquina de produção de moldes

−−− Quais são os problemas associados
com as atividades de promoção?
Não importa quão bom seja um produto, você
perde a oportunidade de vendê-lo se não tiver a
chance de explicar seus benefícios aos clientes. O
importante no marketing é atingir o máximo de
clientes potenciais possível e dizer a eles os
benefícios do produto que você deseja vender.
Para fazer isso, treinamos representantes de
vendas. Os kits de demonstração também ajudam.
Em 2016, trabalhamos em conjunto com a Mitsui
Chemicals America (MCA) para promover lentes
UV++ usando um sistema de vouchers. Nesse
sistema, os profissionais da saúde da visão (oftalmologistas, optometristas, oculistas e outros
profissionais da saúde da visão) enviam uma
receita para um cliente e um par de lentes RX é
produzido com base na receita. Ele é então entregue aos profissionais da saúde da visão, onde pode
ser ajustado para o aro selecionado pelo cliente.
Os profissionais da saúde da visão funcionam
como um meio (pilar de publicidade) para infor-

Os produtos OEM são vendidos sob as marcas dos
respectivos varejistas, e é aí que o logotipo MR™
entra em jogo. É uma garantia da alta qualidade
do material e da tecnologia de fabricação. Varejistas e atacadistas estão sempre à procura de novos
produtos. Acreditamos que os esforços conjuntos
entre a Mitsui Chemicals, um fabricante de materiais e a Conant Optics, fabricante de lentes, são
inestimáveis.
Entrevista com o Sr. Genting Cao

−−− Sr. Cao, o que o senhor considera como a direção
de desenvolvimento para seus novos produtos?
Uma das direções do progresso do nosso produto
atual é o desenvolvimento de uma lente com
funções múltiplas. As lentes que podem oferecer
proteção ocular como lentes polarizadas e lentes
fotocromáticas são populares, mas na Conant,
desenvolvemos uma lente que adiciona recursos
UV++. Para atender as necessidades de cada faixa
etária, também oferecemos lentes de controle de
miopia que podem ajudar a suprimir a progressão
da miopia em adolescentes e jovens. Para pessoas
mais velhas, oferecemos lentes progressivas. O

−−− Qual é o lema para a fabricação na
Conant Optics?
A Conant Optics se esforça para ser conhecida,
mas inovadora, continuamente fazendo melhorias
para alcançar alta qualidade e produtos de alta
eficiência, colocando os clientes em primeiro
lugar. Com três forças-chave—uma equipe de
engenheiros altamente qualificados na fabricação,
fábricas de iões de produtos superiores e produtos
de alta qualidade—a Conant Optics continuará a
responder às novas necessidades e demandas do
mercado.
＊＊＊
A diversificação de produtos, a expansão ativa
nos mercados estrangeiros e mantendo um passo à
frente das demandas do mercado ressaltam o
notável ressurgimento e crescimento da Conant
Optics após sua quase fatídica crise. Esperamos
grandes coisas para a Conant Optics nos próximos
anos.
February 2017
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Um olhar mais atento
Part 10

Esportes e visão

então o método mais eficaz de treinamento é

Avaliação objetiva baseada em
resultados de testes quantificados
Na Academia Japonesa de Visão Esportiva, os
padrões foram definidos estatisticamente com

Jogador profissional de beisebol
Indivíduos

Mulher, 30 anos de idade

Coordenação
mãos-olhos

Acuidade visual estática
5

4

um jogador de beisebol profissional notável.

Acuidade
visual cinética

3

base em dados de mais de 3.500 atletas. No
iações das habilidades de visão esportiva de

focar em cada poste quando ele passa.

Homem, 50 anos de idade

1

Acuidade
visual
dinâmica

0

Tempo de
reconhecimento
visual

obteve uma pontuação perfeita. No lado

Sensibilidade ao
contraste
Habilidade motora ocular

habilidades correlacionadas. No caso de

a idade, até mesmo se a pessoa tiver

página por apenas alguns segundos e então

crianças, os óculos são, geralmente, a única

experiência em praticar o esporte.

tentar lembrar-se do que estava escrito ou

opção. Embora o futebol permita óculos do

quais figuras estavam naquela página.

tipo esportivo, alguns esportes não possuem

A AVD, a habilidade motora ocular e a coorde-

regras em relação ao uso de óculos, enquanto

nação mãos-olhos requerem um treinamento

outros são menos propensos a permiti-los.

que force a pessoa a transferir rapidamente

Isso, infelizmente, tem resultado em acidentes

A percepção de profundidade e o tempo de

sua linha de visão para o objeto. Um método

que levam a lesões de jogadores ou evita com

reconhecimento visual são as habilidades

popular de treinamento de AVD é fazer com

que atletas atinjam seu máximo potencial.

necessárias para perceber objetos no campo

que os indivíduos vejam claramente placas e

Deve-se enfatizar que a correção visual é

de visão central e para detectar objetos o mais

nomes de estações através da janela de um

essencial para a melhora da percepção visual

rapidamente possível. Elas podem ser aper-

trem. Os postes ao longo dos trilhos de trem

(visão esportiva). Óculos com características

feiçoadas por meio de treinamentos simples,

são posicionados em intervalos regulares,

de elevada segurança são uma solução eficaz.

O Dr. Issaku Mashimo, um representante da
Academia Japonesa de Visão Esportiva que

Embora os atributos físicos sejam, geral-

indo oito anos estudando jogadores da

mente, o fator mais importante nos esportes,

equipe de beisebol Hiroshima Toyo Carp,

a capacidade visual também é importante.

afirma que atletas excelentes tendem a ter

Nos EUA, esportes e visão têm sido um

uma visão superior. Além disso, ele identifi-

tema popular desde o final da década de 70.

cou diferenças nas habilidades visuais

Em 1978, a AOA (Associação Optométrica

necessárias para cada esporte. Como os

Americana), uma organização de optometris-

exames administrados originalmente acima,

tas, criou a Sports Vision Section, marcando

os exames de vista para visão esportiva

o lançamento de uma série de esforços de

começaram com a análise de 14 itens asso-

Teste de visão esportiva
① Acuidade visual estática
Este é o exame de vista mais conhecido,
que utiliza o anel de Landolt. Um atleta
deve possuir uma acuidade visual estática
de 1,2 até 1,5.
Dr. Issaku Mashimo,
da Academia Japonesa
de Visão Esportiva

Dr. Takashi Iijima,
chefe do Centro de Visão Esportiva
da Tokyo Optical Co., Ltd.

Realização do teste

pesquisa completamente desenvolvidos

ciados à visão, com base em conceitos

para o campo dos esportes e da visão. No

desenvolvidos nos EUA. Entretanto, pelos 10

Japão, uma visita do Dr. Philip Smith, da

anos nos quais o Dr. Mashimo e sua equipe

Decidimos realizar um exame de vista real,

AOA, e suas palestras sobre visão no

realizaram seus estudos, eles desen-

com a cooperação do Dr. Takashi Iijima,

esporte em 1986 desencadearam uma con-

volveram um método de medição único para

chefe do Centro de Visão Esportiva da

scientização cada vez maior sobre o assun-

o Japão, que envolve, atualmente, a análise

Tokyo Optical Co., Ltd., do escritório central

to, levando à fundação da Academia

dos oito itens listados abaixo.

da Academia Japonesa de Visão Esportiva.

Japonesa de Visão Esportiva, em 1988.

①Acuidade visual estática (AVE)
②Acuidade visual cinética (AVC)
③Acuidade visual dinâmica (AVD)

Até hoje, a Academia Japonesa de Visão

④Sensibilidade ao contraste (SC)

Esportiva já mediu e analisou a capacidade

⑤Habilidade motora ocular (HMO)

boxe; e esportes a motor, como corrida de
automóveis, de barcos e de motocicletas.
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maticamente a AVC, a sensibilidade ao con-

como abrir um jornal ou revista em uma

examinou a visão de diversos atletas, inclu-

esportes marciais como quendô, caratê e

acuidade visual estática podem melhorar auto-

explica que a visão esportiva deteriora-se com

Treinamento simples para
melhora da visão

incluindo atletas de beisebol, futebol e tênis;

técnicas de correção visual incluem óculos,

traste e a percepção de profundidade, todas

de nós após a realização do teste. Dr. Iijima

visual de aproximadamente 3.500 atletas,

habilidade visual requerem correção visual. As

da córnea, co mo a L ASIK. Melh o ras n a

Percepção de
profundidade

direito estão os resultados de testes de dois

A visão esportiva entra em foco

horada por meio de treinamento. Déficits na

lentes de contato, ortoqueratologia e cirurgias

Em uma escala de 40 pontos, sua pontuação
é de 33. Nenhum atleta, até o momento,

A correção visual é fundamental
para a visão esportiva
A acuidade visual estática não pode ser mel-

2

lado esquerdo estão os resultados das aval-

Uma breve história dos
estudos da visão esportiva

Esportes e visão

: Habilidade geralmente atribuída à acuidade visual em exames de vista
: Acuidade visual necessária para detectar o movimento de um objeto
que se aproxima na direção do indivíduo/dos olhos do indivíduo
: Acuidade visual necessária para detectar o movimento de um objeto
que atravessa de um lado a outro do campo de posição do observador
: Habilidade necessária para perceber pequenas diferenças de brilho

: Habilidade necessária para alternar, com precisão, a linha de visão
entre alvos estáticos
: Habilidade necessária para perceber diferenças em distâncias em
⑥Percepção de profundidade (PP)
relação aos alvos
⑦Tempo de reconhecimento visual (TRV) : Habilidade necessária para perceber, rapidamente, um objeto
visualizado
: Habilidade necessária para controlar o movimento das mãos com base
⑧Coordenação mãos-olhos (CMO)
na percepção visual de um objeto

②Acuidade visual cinética
Esse teste mede a acuidade visual medindo quão rapidamente um indivíduo
consegue detectar a direção de uma
abertura em um anel de Landolt que se
aproxima, uma habilidade correlacionada
à acuidade visual estática. Em média, a
AVC será reduzida em aproximadamente
30% em relação à acuidade visual estática (em outras palavras, uma pessoa com
acuidade visual estática de 0,9 terá uma
AVC de 0,5). Esse teste foi proposto pela
primeira vez no Japão, para avaliar a
capacidade de um indivíduo em ver um
objeto que se aproxima a uma velocidade
de 30 km/h. Uma vez que a AVC diminui
com a idade, esse teste é usado como
parte do teste necessário para renovar as
carteiras de motorista de pessoas com 75
anos ou mais.

③Acuidade visual dinâmica
Ao contrário do teste de AVC, no qual o
indivíduo vê um objeto se aproximando,
esse teste examina a capacidade
necessária para perceber um objeto (um
anel de Landolt) movendo-se lateral-

mente, em frente aos olhos do indivíduo,
em alta velocidade. A AVD é uma habilidade crucial em jogos com bola, especialmente em ações como a rebatida de
jogadores de beisebol.

C

que possui diferentes cores aparece em
algum lugar da tela, e mede-se o tempo
que o indivíduo leva para identificar o alvo
em seu campo de visão periférica e
colocar sua linha de visão precisamente
sobre o alvo.

C

AVC (esquerda) e AVD (direita)

④Sensibilidade ao contraste
Esse teste mede a habilidade necessária
para perceber pequenas diferenças no
contraste de objetos contra um plano de
fundo, em condições monocromáticas. Ele
é realizado pedindo-se que os indivíduos
identifiquem diferenças em um desenho
de contraste listrado. O contraste é a
diferença relativa no brilho entre o objeto
alvo e seu plano de fundo. Por exemplo,
essa habilidade é necessária para localizar
e acompanhar uma bola alta contra o teto
do Tokio Dome. A sensibilidade ao
contraste está correlacionada com a
acuidade visual estática.

⑤Habilidade motora ocular
Esse teste mede a habilidade necessária
para alinhar a linha de visão precisamente
com o objeto estático. Na prática, um alvo

⑥Percepção de profundidade
Esse teste mede a habilidade necessária
para perceber distâncias e posições relativas. O indivíduo vê uma única barra
movendo-se entre duas barras e pressiona uma tecla quando achar que as três
barras estão alinhadas. A habilidade
necessária para perceber, com ambos os
olhos (acuidade visual binocular) é especialmente importante para obter uma
pontuação alta, e os jogadores de futebol
são conhecidos por terem uma percepção
de profundidade excepcional. O teste de
percepção de profundidade é usado em
testes necessários para obtenção de
licenças para veículos pesados e carteiras
de motorista Classe 2.

Esse teste mede a habilidade necessária
para detectar grandes volumes de informação com precisão e rapidez. Um
número de 6 dígitos aparece momentaneamente na tela e desaparece. A
princípio, esse teste pode parecer não
possuir relevância no desempenho atlético. Entretanto, atletas de destaque
possuem tempos de reconhecimento
visual excepcionais. É uma habilidade
importante para jogadores de esportes
que exigem avaliação instantânea de
posições de jogadores do seu lado e do
lado oposto, com pouco tempo para
observar o campo de jogo.

123456
654312
⑧Coordenação mãos-olhos
Esse teste examina a habilidade
necessária para controlar rapidamente o
movimento das mãos seguindo a
percepção visual de um objeto. O
indivíduo deve pressionar e desligar
sessenta pontos de luz que aparecem
sucessivamente em um tabuleiro. É
similar ao jogo Mogura Tataki (acerte a
marmota). O indivíduo precisa demonstrar
a habilidade necessária para monitorar
um amplo campo de alcance sem focar
em um único ponto, e então travar sua
linha de visão precisamente em um alvo.

⑦Tempo de reconhecimento visual
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