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Materiais nobres, durabilidade e conforto. Preocupada com pessoas
e com o planeta a Gucci busca ser exclusiva, sustentável e

responsável em tudo o que faz, destaca ainda uma seleção de
iniciativas que traduzem a visão estratégica em ações para

impulsionar o impacto social e a gestão ambiental.

Gucci

Dior
Produzido com materiais nobres os produtos Dior são
caracterizados pela união tecnologia, modernidade, sofisticação,
responsabilidade social e ambiental, para isso, a Dior reduziu
tamanhos e volumes de seus produtos, usando muito mais
recicláveis livre de substancias controversas, como os óleos
mineiras. Com mais de 70 anos de tradição a Dior investe em
plantar o futuro, reflorestando os jardins-cenários onde são feitos
seus desfiles de lançamentos.

Chloé é luxo sustentável. A chloé é a primeira marca de luxo a se
tornar uma empresa B-Corp, classificação que designa companhia

que tem impacto ambiental e social positivo, para isso adotou mais
materiais sustentáveis para a fabricação de seus produtos, fechou

parcerias com fornecedores certificados e assumiu o compromisso
para promover a igualdade das mulheres no trabalho.

Chloé

Tom Ford
A política de responsabilidade da Tom Ford, se baseia na proteção
da saúde e do meio ambiente e tem como intuito contribuir para a
melhoria da qualidade de vida. A Tom Ford investe em recicláveis
retirados do oceano e foi a primeira grife a lançar um produto de
luxo 100% feito de materiais recicláveis, para a grife reciclagem é a
base para a mudança transformadora.

Investir em uma grife é investir em sustentabilidade, em qualidade e ter a certeza
que você não está contribuindo com a fabricação de réplicas sem qualidade e feitas
por mãos de pessoas escravizadas, com reaproveitamento de produtos tóxicos para

a sua saúde além de contribuir com as tragédias ambientais em todo o planeta.

A Ótica Paulo foi fundada em 1995 a partir da experiência de Paulo e Marcia Condah.
Técnicos em ótica compromissados com a proposta de oferecer uma linha

diferenciada de produtos no segmento de óculos de grau, óculos de sol e relógios. 
 

A Ótica Paulo possui uma rede de cinco lojas e dois laboratórios de fabricação e
montagem. A matriz está localizada na cidade de Erechim, onde possui três unidades,

mas também está presente nas cidades de Santo Ângelo e Passo Fundo. 
 

As parcerias firmadas com grandes fabricantes mundiais fizeram da Ótica Paulo uma
referência no mercado, atua na vanguarda e conquista, permanentemente, de novos
clientes. Pois oferta itens sofisticados e assinados pelos maiores designers mundiais. 

 
Destaca-se por acompanhar e antecipar as novidades tecnológicas e o

desenvolvimento no setor ótico. Outro diferencial é o potencial humano, técnicos
capacitados para oferecer soluções ligadas ao bem-estar, pois são acessórios que

acompanham a moda e também são indispensáveis a qualidade de vida e a saúde. 
 

Com 26 anos, a Ótica Paulo conquistou a exclusividade de pontos de grifes mundiais,
que aceitam como seus representantes somente óticas registradas e

comprovadamente responsáveis, que trabalham não somente visando o lucro, mas
com sustentabilidade e compromisso com a qualidade. 

 
Em Santo Ângelo localizada na rua 3 de outubro 361, representa com exclusividade

grifes como Dior, Tom Ford, Chloé, Gucci, Ermenegildo Zegna, Silhovette e
SanitLaurent, e ainda representando outras grifes como Ray Ban, Carmim, Prada,

Dolce & Gabanna, Hugo Boss, Armani, Guess, Michael Kors, Technos, Orient, Varilux,
Hoya,Zeiss e tecnologia Free Form personalizada na fabricação de lentes.

Rua Três de Outubro, 361        (55) 3312-3204 / 9 9709-0755
       oticapaulo.sa                     Ótica Paulo - Santo Ângelo
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