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As lojas da Zara ditaram o ritmo para varejistas no mundo inteiro para produção e distribuição 
de roupas da moda. 
 
Agora ela precisa acelerar o passo, diz Pablo Isla, o diretor-presidente de sua controladora, a 
Inditex SA. 
 
Com as concorrentes chegando perto, Isla está tentando uma das expansões globais mais 
rápidas que o mundo da moda já viu, abrindo centenas de novas lojas e entrando em novos 
mercados. 
 
Para fazer isso num momento em que uma desaceleração econômica ameaça as vendas, a 
Inditex resolveu mudar o sistema que impulsionou o sucesso na Zara e em outras de suas 
marcas, tentando cortar até minutos para economizar tempo e dinheiro. Entre outras 
mudanças, os gerentes das lojas estão aprendendo a encomendar e desempacotar as 
mercadorias mais rapidamente, e a Inditex está acrescentando novas rotas de carga para seus 
produtos, entre outras mudanças. 
 
"Houve uma clara mudança de mentalidade na empresa", disse Isla, ex-executivo da indústria 
do tabaco que entrou na Inditex em 2005, numa entrevista ao Wall Street Journal na sede da 
empresa, nesta cidade da Galícia. 
 
Segunda maior varejista mundial de roupas depois da americana Gap Inc. e a maior da 
Europa, a Inditex está reagindo a uma previsão compartilhada por outras empresas que 
adotam uma fórmula de mudança do jogo: em algum momento, as rivais acabam alcançando 
as pioneiras, forçando-as a melhorar mais para manter a dianteira. 
 
O atual desaquecimento no consumo põe mais pressão nas empresas. As ações da Inditex 
caíram quase 24% nos últimos 12 meses, principalmente porque os investidores estão 
preocupados com a desaceleração da economia na Espanha, onde a Inditex gera mais de um 
terço dos seus 8,2 bilhões de euros (US$11,9 bilhões) em vendas anuais. A Inditex informa 
que em 2006 o continente americano correspondeu a 11% das vendas do grupo, mas não 
especificou quanto disso corresponde ao Brasil, onde a Zara tem 22 lojas. 
 
A Inditex está levando seus planos adiante mesmo com a freada dos consumidores europeus e 
americanos. 
 
A reviravolta logística de uma empresa amplamente considerada como líder no setor vem 
sendo observada atentamente pela indústria. Apesar de vender roupas baratas e modernas, ou 
"moda rápida" no jargão do setor, a Zara seduziu com tanto sucesso os clientes acostumados 
a pagar mais caro que marcas de luxo como Gucci, Burberry e Louis Vuitton foram forçadas a 
mudar suas práticas para mandar novas roupas para as lojas com mais freqüência.  
 
"A Zara é um estudo de caso fantástico em termos de como consegue pôr produtos em suas 
lojas tão depressa", diz Stacey Cartwright, diretora-financeira da Burberry PLC. "Estamos 
atentos às técnicas deles."  
 
Nos últimos anos, rivais de todo o mundo adotaram os métodos da Zara. A Benetton Group 
SpA da Itália agora reabastece as lojas até uma vez por semana. A americana Forever 21 Inc. 
e a gigante japonesa Fast Retailing Co., dona da rede Uniqlo, conseguem lançar novas 
coleções em seis semanas. Até mesmo a fabricante de casacos americana Patagonia Inc. 
dobrou o número de novos estilos que oferece a cada ano. 
 
A Inditex é dona da Zara, que representa 60% dos seus negócios, e de mais sete marcas 
menores, entre elas a Massimo Dutti, de luxo, e a Bershka, para jovens. Nos últimos 12 
meses, a Inditex acrescentou 560 lojas e os mercados da Croácia, Colômbia, Guatemala e 
Omã, para chegar a 3.691 lojas em 68 países. Este ano, ela planeja crescimento semelhante. 



 
A primeira loja da Zara foi aberta em 1975 em La Coruña, cidade portuária perto de Arteixo, 
na Galícia, no norte da Espanha. Ela nasceu com duas características importantes: um tino 
para o gosto do consumidor e um processo de produção que começa com o preço final e a 
partir daí estabelece o método de produção mais eficiente possível. Em 1985, as duas 
qualidades se uniram quando a Zara adotou a estratégia de moda rápida, ou "fast fashion". O 
professor de administração José María Castellano, fascinado por tecnologia, passou a ser o 
braço direito do fundador Amancio Ortega Gaona, e a empresa se tornou uma máquina 
logística de nível mundial. 
 
Atualmente, as lojas recebem estoques de novas coleções duas vezes por semana. As coleções 
são pequenas e geralmente esgotam, criando um ar de exclusividade e evitando a necessidade 
de descontos. 
 
A Zara despacha roupas direto da fábrica para as lojas. Enquanto as concorrentes fabricam a 
maior parte dos produtos delas na Ásia, a Zara faz isso na Espanha e países próximos como 
Portugal, Marrocos e Turquia. A varejista considera que o custo mais alto da mão-de-obra é 
compensado pela flexibilidade de ter a produção próxima de seus armazéns e centros de 
distribuição, todos na Espanha. 
 
No "Cubo", que é como os empregados chamam a sede da Zara nos arredores de La Coruña, 
os gerentes de venda se sentam diante de uma longa fila de computadores, monitorando as 
vendas de cada loja ao redor do mundo. Quando um modelo vende bem - ou encalha -, eles 
imediatamente informam os estilistas, que ficam próximos, para preparar outros. No porão, 
estilistas decidem a aparência das lojas e o que vai para as vitrines. 
 
Para acelerar a abertura de novas lojas, Isla precisou cortar os custos iniciais. A Inditex agora 
evita inaugurações em meses de menor movimento, como agosto.  
 
A meta de Isla é que os custos da Inditex revertam uma tendência de crescerem mais rápido 
que as vendas. Ela cumpriu a meta no primeiro semestre do ano fiscal de 2007, encerrado em 
31 de julho: os custos aumentaram 16%, ante crescimento de 19% nas vendas. 
 
Para diminuir os gastos com pessoal, Isla instalou nas lojas computadores que planejam o 
número de funcionários com base no volume de vendas em horários diferentes. Assim, há 
mais vendedores trabalhando nos horários de pico, como almoço ou começo da noite. A 
Inditex informa que essa flexibilidade reduziu em 2% as horas de trabalho dos empregados. 
 
As fábricas da Zara começaram a inserir etiquetas anti-furto nas roupas para poupar tempo 
aos vendedores. Com esse trabalho já feito, a Zara calcula que os vendedores gastam 3% 
mais tempo atendendo os clientes. 
 
"Antigamente, a remessa chegaria de manhã e ao meio-dia a equipe ainda estaria 
desempacotando tudo. Eles simplesmente estavam renunciando a três horas de pico nas 
vendas", diz Isla. 
 
Apesar do ganho de eficiência sob o comando de Isla, observadores alertam que a Zara 
enfrenta desafios que não estão sendo resolvidos. A produção tão próxima da sede, avisam 
alguns, perde as vantagens quando um número crescente de lojas se expande para lugares 
distantes. "A eficiência da cadeia de fornecedores está sendo cada vez mais pressionada à 
medida que a rede se expande para locais mais distantes", diz Nirmalya Kumar, professor da 
London Business School. 
 
Por enquanto, a empresa compensa o custo mais alto com reajustes de preços nos produtos 
vendidos no exterior. Nos EUA, por exemplo, as roupas da Zara custam até 40% mais do que 
na Espanha. Contudo, isso pode causar inconsistência na imagem da marca, uma estratégia 
arriscada num mundo cada vez mais globalizado, alertam alguns críticos. 
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