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Sobre a ZEISS Vision Care 

 

Estabelecida no Brasil desde 2005, a ZEISS Vision Care, pertencente ao grupo 
da multinacional alemã, tem sede com planta fabril em Petrópolis, Rio de 
Janeiro e mais de 13 filiais pelo país, empregando diretamente 680 pessoas. 

Como um dos maiores fabricantes de lentes para óculos do mundo, a ZEISS é 
sinônimo de conforto visual máximo, qualidade e tecnologia. Além disso, as 
lentes cinematográficas e fotográficas, os binóculos, microscópios, lunetas de 
observação, sistemas de mira para simuladores de voo da ZEISS oferecem aos 
usuários a mais alta qualidade óptica e, com isso, momentos inesquecíveis. 

A unidade fabril, em Petrópolis, região serrana do estado do RJ, emprega 
atualmente 600 funcionários e produz uma linha completa de lentes para óculos, 
tratamentos e equipamentos de alto desempenho que aliam qualidade, inovação 
e tecnologia exclusiva.  

Por meio de um processo de manufatura inovador, a ZEISS no Brasil tem 
destaque no mercado global e em relação às demais unidades da marca no 
mundo: a unidade fabrica o próprio catalizador, o que resulta em uma lente com 
maior transparência em relação às demais do mercado.  

A Carl Zeiss Vision Brasil tem o prazer de apresentar seu Programa 
Embaixadores ZEISS, lançado em 2019 que tem como principais objetivos a 
atração, a capacitação e a formação de consultores e demais profissionais do 
segmento óptico de maneira a contribuir para uma melhoria cada vez maior no 
nível de especialização destes profissionais no setor e contribuir para um 
mercado mais bem qualificado e pessoas melhor preparadas para manter suas 
posições de trabalho ou mesmo se recolocar no mercado mais facilmente. Para 
tanto, seguem informações pertinentes ao nosso ambiente corporativo: 

 

Razão Social: CARL ZEISS VISION BRASIL INDUSTRIA OPTICA LTDA 

Endereço completo: RUA LUIZ WINTER 222 E MARIO GELLI 139 - DUARTE 
DA SILVEIRA - PETRÓPOLIS - CEP 25665-431 

Nº colaboradores: 610 
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INTRODUÇÃO  

PROGRAMA EMBAIXADORES ZEISS 

 

Oferecer os melhores produtos e soluções de visão e uma experiência de 
compra diferenciada aos nossos consumidores por meio de clientes parceiros 
ópticos é o objetivo principal da ZEISS Vision Care. Neste cenário, as pessoas 
exercem um papel de destaque. Figuras como consultores, supervisores e 
gerentes de loja, técnicos ópticos e proprietários ocupam este lugar de destaque, 
uma vez que por característica do segmento, o atendimento ao consumidor – 
após a consulta ao seu médico oftalmologista – acontece dentro destes 
estabelecimentos de varejo óptico.  
 
Sabendo disso, a capacitação de nossos clientes sempre foi uma das linhas de 
frente dos trabalhos realizados pela empresa através de nosso time comercial 
que, com a realização de treinamentos frequentes repassa informações 
atualizadas ao mercado. Contudo, em março de 2019, entendemos que 
poderíamos ir além e capacitar ainda mais pessoas utilizando de diferentes e 
mais atualizados recursos tecnológicos, como por exemplo, as ferramentas EAD 
(Ensino à Distância). Foi desta oportunidade que nasceu o Programa 
Embaixadores ZEISS. 
 
Com conteúdo totalmente online, o Programa Embaixadores ZEISS se baseia 
na tríade: Educação, Relacionamento e Incentivo como formas de atrair, reter e 
principalmente desenvolver estes profissionais ópticos dentro da ferramenta, 
oferecendo capacitação gratuita e de qualidade. 
 
 
Pandemia Covid-19 

Ao completar um ano de existência, em março de 2020 o Programa passa a 
exercer um papel ainda de mais destaque no mercado. Com o início da 
Pandemia pelo novo coronavírus – SARS-CoV2, os estabelecimentos ópticos, 
assim como uma boa parte dos demais setores da economia do país e do 
mundo, tiveram que fechar suas portas e assim permanecer por um bom tempo 
até que a situação sanitária estivesse mais controlada. 

Empresários e suas forças de trabalho de todo o país foram “obrigados” a fechar 
seus estabelecimentos e manter seus colaboradores em suas residências por 
um tempo, no início, indeterminado. Foi aí então que o Programa que adotou sua 
versão 2.0, se reestruturou de maneira ágil para oferecer não somente aos atuais 
clientes da ZEISS Vision Care Brasil, mas a todo o segmento óptico brasileiro – 
clientes e não clientes – de maneira gratuita, on-line e 100% segura, a 
possibilidade de uma capacitação mais rápida e de qualidade, de maneira que 
os colaboradores e seus gestores pudessem aproveitar do delicado momento 
que se encontravam longe de suas atividades para retornarem, em breve, ao seu 
trabalho mais bem preparados, vendendo “mais e melhor”. 
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Para esta realidade, foi montada uma grade de conteúdos ainda mais especial, 
com temas principalmente voltados à capacitação em cenário de crise. 
Consumidor 4.0, Gestão sem Crise e Saindo na frente da Concorrência foram 
alguns dos exemplos de novos cursos criados especialmente para aquele 
momento. 
 
A adesão a esta nova versão foi maciça por parte do mercado e, em um intervalo 
de apenas 3 meses, conseguimos formar um público superior a 1.000 
consultores ópticos em Embaixadores da marca ZEISS. 
 
Neste ano de 2021, o Programa completa seu terceiro ano e conquista cada vez 
mais visibilidade e adeptos no mercado óptico. O aniversário foi marcado por 
números que a cada dia se tornam ainda mais impressionantes. No total, são 
aproximadamente 16 mil consultores ópticos cadastrados e, destes, mais de 
2.000 já formados. 
 
Outros números grandiosos se somam a esta estatística: mais de 95.000 cursos 
já foram assistidos em nossas plataformas, totalizado horas de estudo que 
superam as 32.000.  
 
E as evoluções não param por aí. Para comemorar os seus três anos de 
existência, foi criada uma área de cursos denominada de “Fast Training” dentro 
da plataforma de relacionamento do programa com vídeos de treinamento mais 
rápidos e práticos ministrados pelos melhores e mais competentes profissionais 
da Carl Zeiss Vision. 
 
Para o fim do segundo semestre do ano também estão previstas outras 
novidades que serão apresentadas junto do lançamento da terceira versão do 
Programa. 
 
Portanto, fica o convite à continuação da leitura deste material para que se 
conheça um pouco mais em detalhes o funcionamento do Programa 
Embaixadores ZEISS. 
 
 
 

Funcionamento do Programa 
 
 
O Programa Embaixadores ZEISS funciona através de duas plataformas, ambas 
online, sendo: 

1) Relacionamento e Incentivo (embaixadoreszeiss.com.br) 
2) Cursos de Capacitação (https://curioz.zeiss.com) 

 

https://curioz.zeiss.com/
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Figura 1 – Plataformas de estudo e relacionamento/ incentivo do Programa Embaixadores ZEISS 
 

 
Para se tornar um Embaixador ZEISS, é necessário que o participante: 

• realize o seu cadastro através da plataforma embaixadoreszeiss.com.br; 

• inscreva-se e estude os 37 cursos obrigatórios, disponíveis na ferramenta 
ZEISS Academy; 

• proceda com a avaliação ao final de cada curso; 

• seja aprovado em todas as avaliações. 
 

 
Cursos e Formação 
 

Cursos 
A ferramenta de estudo ZEISS Academy é desenvolvida pelo time da Carl Zeiss, 
na Alemanha e disponibilizado gratuitamente aos inscritos no Programa. Para a 
versão Brasil, todo o seu conteúdo é baseado em necessidades e demandas do 
país, sejam eles produzidos localmente ou ainda traduzidos da biblioteca global 
para o português. 
O acesso à ferramenta é feito de maneira automatizada através do Menu 
Realizar Cursos, diretamente no site do Programa Embaixadores ZEISS. 
 

 
Figura 2 – Exemplos de cursos disponíveis na ferramenta ZEISS Academy 

http://www.embaixadoreszeiss.com.br/
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Ao concluir cada curso, o participante é convidado a realizar a avaliação 
referente à fixação daquele conteúdo, conforme modelo descrito na Figura 3. No 
total, o participante terá 3 oportunidades para concluir sua avaliação e ser 
aprovado no mesmo. 
Caso o participante não consiga ser aprovado nas três tentativas, ainda conta 
com o recurso de solicitar uma nova oportunidade para o teste, devendo contatar 
a Central de Apoio ao Embaixador – canal de atendimento SAC do Programa – 
e fazer sua solicitação. Uma nova e única oportunidade será concedida ao 
mesmo para que realize novamente a avaliação requerida.  
 

 
Figura 3 – Exemplo de pergunta realizada na avaliação e o resultado de um dos cursos disponíveis      
                  na ferramenta ZEISS Academy 

 
 
 

Ao final de todo processo de estudo e aprovação, o participante é convidado a 
contribuir com o processo de evolução dos cursos, bem como sugeri-lo a um 
colega, através do preenchimento de um relatório de feedback (Figura 4). 
 

 
Figura 4 – Exemplo da pesquisa de Feedback trazida ao final de cada curso e avaliação realizados. 
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Formação 
Ao concluírem todos os cursos obrigatórios, o participante passa então a ser 
considerado um Embaixador ZEISS formado e recebe como forma de reconhecimento 
o seu Kit Welcome! 
  

  

      Figura 5 – Exemplo de Kit Welcome entregue            
      ao Embaixador ZEISS recém formado. 

 

A partir do momento que se torna um Embaixador ZEISS, o participante passa 
a ter acesso ao conteúdo Full do programa, incluindo a liberação para 
participação nos módulos de campanha de incentivo que serão vistas no 
próximo capítulo deste material. 

 

Pesquisas 
 
Com o intuito de manter o programa sempre atrativo e atualizado, de tempos em 
tempos novas pesquisas são realizadas no Brasil e pela matriz da empresa, na 
Alemanha. 
 
Estas pesquisas se dividem normalmente em dois formatos, sendo: 

1) Pesquisa de avaliação das ferramentas do Programa 
Pesquisa realizada on-line, promovidas geralmente para avaliar a 
plataforma de cursos ZEISS Academy nos países onde é usado. O 

Ao concluir todos os 37 cursos 

obrigatórios, o participante recebe 

uma notificação com o objetivo de 

parabenizá-lo e informar que a 

partir daquele momento, passa a 

ser considerado um Embaixador 

ZEISS. 

No intuito de aumentar o 

engajamento e agradecer por sua 

participação no programa, também 

neste momento é enviado ao agora 

formado Embaixador ZEISS, o seu 

Kit Welcome, que conta com um 

PIN, uma camiseta e o seu 

certificado de conclusão do 

Programa, conforme ilustrado na 

Figura 6. 
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conteúdo destas pesquisas são fornecidos pela Alemanha e trazidos para 
a aplicação no Brasil. 

 

             
           Figura 6 – Exemplo da pesquisa de Feedback sobre o portal de cursos ZEISS Academy. 

 

Os resultados destas pesquisas são obtidos diretamente pelo time global da 
ZEISS, que os usa como insumos para possíveis ajustes na ferramenta, ao 
mesmo tempo que avalia as opiniões dos usuários ao redor do mundo. Estes 
resultados também são compartilhados com cada país de maneira que sejam 
utilizados para ajustes específicos observados localmente, especialmente no 
tocante às recomendações, críticas e sugestões que são fornecidas pelos 
respondentes. 

 

Figura 7 – Exemplo da devolutiva de pesquisa de feedback sobre o portal de cursos ZEISS    
Academy, aplicada pelo time global da ZEISS. 

 
 

2) Pesquisas exploratórias para avaliar melhorias no programa 
Produzidas pelo time responsável do Brasil, estas pesquisas têm como 
finalidade avaliar o programa como um todo, sua aderência, 
funcionalidades e possíveis melhorias necessárias. 
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Figura 8 – Exemplo da pesquisa de Feedback sobre o Programa Embaixadores ZEISS 

 

          
Figura 9 – Exemplo da devolutiva de pesquisa de feedback sobre o Programa Embaixadores     
                  ZEISS. 
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Benefícios e Incentivos 
 
Como forma de incentivar cada vez mais pessoas a fazerem parte da 
comunidade Embaixadores ZEISS; engajar aos já formados a concluírem as 
atualizações e fomentar mais vendas dos produtos da marca ZEISS aos seus 
consumidores, de tempos em tempos, campanhas de incentivo são realizadas 
dentro da plataforma de relacionamento do programa. 
 
As campanhas se dividem em três modalidades principais, sendo: 

• Formação e conclusão de cursos 

• Vendas de produtos ZEISS 

• Mista entre formação e venda 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Formação e conclusão de cursos 
 
Modelo com objetivo específico de 
formação. Utilizada em momentos 
em que se busca um maior número 
de formados mais rapidamente.  
No exemplo, consta a Campanha 
“TamoJunto ZEISS”, realizada no 
início da pandemia da Covid-19, 
onde buscava-se no período em 
que os consultadores estavam em 
casa para tempo de estudo. À 
medida que concluíam seus cursos, 
avançavam nas casas de um 
tabuleiro, ganhavam prêmios e 
ainda acumulavam cupons para o 
sorteio de uma moto zero 
quilômetro. 
 

Figura 10 – Tabuleiro da Campanha 

TamoJunto ZEISS. 

Figura 11 – Key Visual da campanha Todo 
Poderoso Embaixador ZEISS. 

Venda de Produtos 
 
Modelo de campanha com objetivo 
específico de fomentar a venda de 
produtos através de Embaixadores 
ZEISS já formados. Na Figura 12 
consta a campanha Todo 
Poderoso Embaixador, que 
estimulava a venda do portfólio de 
produtos ZEISS SmartLife, quando 
de seu lançamento. 
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Em algumas oportunidades, aproveita-se o tema de uma campanha para elevar 
o patamar dos Embaixadores ZEISS mais bem colocados em seu ranking. Foi o 
que aconteceu em 2019 quando os 50 (cinquenta) melhores Embaixadores 
ranqueados na campanha foram condecorados como “Embaixadores Gold” e, 
além de serem premiados com a viagem à Berlim, na Alemanha, com tudo pago 
e participar da Convenção Global ZEISS Seeing beyond, tiveram direito ainda a 
uma cerimônia de formatura na cidade alemã, com as certificações sendo 
entregues pela diretoria da empresa para a América Latina. 
 
 

 
 
Figura 13 – Exemplos de posts feitos por consumidores e que garantiam pontos extras na campanha 
Embaixadores Gold. 

 

Figura 12 – Key Visual da campanha 
Campanha Seeing beyond – ZEISS Convention 
2019 

Mista – Formação e Venda 
 
Este modelo é utilizado quando 
ambas as ações se tornam 
relevantes para um objetivo 
específico. Em 2019, este modelo 
foi aplicado em uma campanha 
ligada a uma séria de desafios que 
os participantes precisavam 
cumprir, além de venda de 
determinados produtos do portfólio 
ZEISS para concorrerem a uma 
viagem para a Alemanha com tudo 
pago para participar da Convenção 
Global ZEISS Seeing beyond. 
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Depoimentos 
 

Por todo o trabalho realizado dentro do Programa Embaixadores ZEISS, em 
diversas oportunidades colhemos a opinião e depoimento não somente dos 
formados, mas também dos proprietários dos estabelecimentos de varejo óptico 
em que os mesmos exercem suas atividades, como forma de conhecermos o 
nível de satisfação de nosso público e clientes. 
 

 
Figura 14 – Exemplos dos depoimentos trazidos pelos Embaixadores Gold que 
                    participaram da ZEISS Convention Seeing beyond, na Alemanha, em 2019. 

 
 
 

   
Figura 15 – Depoimentos Samanda e Leda sobre a importância de ter se tornado uma Embaixadora                         
                    ZEISS. 
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Figura 16 – Depoimentos Hugo e Diva sobre a importância dos cursos do Programa Embaixadores 
                    ZEISS para a mudança do perfil dos colaboradores de sua loja. 
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CONCLUSÃO 

 

Com base no funcionamento, experiências e resultados apresentados até aqui, 
CONCLUI-SE então que o Programa Embaixadores ZEISS tem contribuído para 
a capacitação de profissionais do segmento óptico brasileiro, através de uma 
plataforma simples, gratuita e cem porcento on-line e segura, composta por 
cursos técnicos e mercadológicos, além de fomentar o aprendizado através de 
campanhas de incentivo e relacionamento. 

 

Da mesma forma, pode-se também afirmar que o Programa Embaixadores 
ZEISS contribuiu de maneira diferenciada, proativa e positiva para o auxílio de 
empresários do setor óptico brasileiro no início da pandemia de Covid-19, 
ocorrida no primeiro semestre de 2020, oferecendo atividades gratuitas e abertas 
não somente para clientes da marca, de maneira que seus profissionais 
pudessem exercer o estudo como parte de seu trabalho de maneira remota, sem 
a necessidade de infraestrutura fornecida e custos extras por estes destes 
empregadores. 

 

Por fim, reforça-se o sucesso do Programa Embaixadores ZEISS com base nos 
números que se apresentam como resultantes do trabalho exercido até agosto 
de 2021, sendo eles: 

 

Figura 17 – Resultados do Programa Embaixadores ZEISS – até agosto de 2021.  
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