
Com "fast fashion", Zara leva vantagem na crise  
Kerry Capell 
 
Muitos grupos varejistas de roupas dos Estados Unidos estão sufocados pelo giro lento dos 
estoques, uma vez que os consumidores estão segurando seus gastos. Mas a Inditex da 
Espanha, cuja rede Zara foi pioneira nas roupas chiques e baratas, está com a bola toda. A 
companhia, que fatura US$ 13,8 bilhões por ano e está se aproximando da Gap para disputar 
o título de maior varejista de roupas do mundo, quase quadruplicou suas vendas, lucros e 
pontos de venda desde 2000. Este ano, a Inditex pretende crescer para até 640 lojas. "Eles 
vão suportar a tempestade melhor que a maioria dos concorrentes", afirma Michael Lewis, 
professor de gerenciamento de estoques da faculdade de administrada da Universidade de 
Bath.   
 
O segredo da Inditex? Além de vender roupas a preços relativamente baratos, adequados ao 
momento que vivemos, a companhia administra com mão de ferro todos os elos de sua cadeia 
de fornecimento. Isso possibilita a empresa levar os modelos de roupa das pranchetas dos 
estilistas até as prateleiras em duas semanas. Essa forma de negócio "fast fashion" se tornou 
um modelo para redes como a Forever 21, de Los Angeles, a Mango, da Espanha, e a Topshop, 
do Reino Unido, e deve começar a operar em Nova York em 2009.   
 
A Inditex passou mais de três décadas aperfeiçoando sua estratégia. Ao longo do caminho ela 
quebrou quase todas as regras do varejo. Na maior parte das redes de lojas, a cadeia de 
fornecimento começa com os designers, que planejam as coleções com quase um ano de 
antecedência. Na Inditex, os gerentes das lojas Zara monitoram diariamente o que está sendo 
vendido e com até 70% de seus salários vindo de comissões, há muitos incentivos para que 
eles façam a coisa direito. Eles acompanham tudo, das tendências de vendas atuais ao que os 
clientes querem, mas não encontram nas lojas. Depois, eles fazem os pedidos aos 300 
estilistas da Inditex, que partem para o trabalho instantaneamente.   
 
Normalmente, as redes de lojas de roupas terceirizam a maior parte da produção para países 
da Ásia onde os custos são baixos. A Inditex produz metade de suas mercadorias em fábricas 
na Espanha, Portugal e Marrocos, mantendo a fabricação dos itens mais ligados à moda dentro 
de casa, enquanto compra itens mais básicos como camisetas de lojas do leste europeu, África 
e Ásia. Os salários são maiores na Inditex os funcionários de sua fábrica na Espanha ganham 
em média US$ 1.650 por mês, contra US$ 206 na fábrica da província de Guangdong, na 
China. Mas a economia poupa tempo e dinheiro na remessa. Além disso, as unidades da 
Inditex usam sistemas "just-in-time" desenvolvidos em cooperação com especialistas em 
logística da Toyota Motor, que dá à companhia um nível de controle que seria impossível se ela 
dependesse só de terceiros.   
 
Além disso, a Inditex abastece todos os mercados a partir de depósitos na Espanha. Mesmo 
assim, consegue fazer mercadorias novas chegarem às lojas européias em 24 horas e 
transportando produtos por meio e companhias aéreas comerciais para lojas nas Américas e 
Ásia em 48 horas ou menos.   
 
O transporte por via aérea é mais caro que o transporte de grande volume por via marítima. 
Mas a Inditex pode bancar esse sistema. A companhia produz coleções menores de roupas, 
dando um ar de exclusividade aos seus produtos que encoraja os clientes a comprá-los 
sempre. Como resultado, a rede não precisa reduzir seus preços em 50%, como os 
concorrentes sempre fazem para girar grandes quantidades de roupas de fora da estação que 
ficam nos estoques. Como a rede está mais sintonizada com os aspectos do momento também 
pode cobrar mais que, digamos, a Gap. "Se você produz o que as pessoas nas ruas já estão 
usando, você minimiza o risco moda", observa José Luis Nueno, professor de marketing da 
IESE Business School de Barcelona.   
 
Para concorrentes que esperam copiar os resultados da Inditex, o analista Luca Solca, da 
Sanford C. Bersntein, tem um conselho: Não siga o padrão Zara sem entusiasmo. "A maneira 
Inditex é uma proposta do tipo tudo ou nada, que precisa ser abraçada totalmente para render 
resultados", afirma o analista.   
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