
Zara desafia seu modelo de negócio com loja na Internet  

A Inditex, gigante do setor de moda, anunciou em meados de setembro, sem maiores 
detalhes, que sua marca principal, a Zara, passará a vender seus produtos pela Internet a 
partir da segunda metade de 2010. Atualmente, o grupo espanhol trabalha online através da 
Zara Home, rede especializada em decoração doméstica, inaugurada em outubro de 2007. 

De acordo com o divulgado pela empresa, a loja online da Zara estreará com a campanha 
outono-inverno de 2010 na Espanha, França, Alemanha, Reino Unido, Itália e Portugal. Aos 
poucos, será introduzida nos 73 países em que a rede está presente. Conforme declarou aos 
meios de comunicação o vice-presidente da Inditex, Pablo Isla, “trata-se de um passo 
estratégico importante, porque o meio digital interessa ao grupo”. Ele se recusou, porém, a 
entrar em maiores detalhes, “por ser algo ainda prematuro”. 

São justamente esses detalhes que geraram uma certa curiosidade e alguma expectativa entre 
os especialistas do setor, que se perguntam: será que a empresa levará seu modelo inovador 
de negócio para a Internet ou imitará simplesmente o que faz a concorrência? 

Modelo de negócio inovador 

A Inditex tem presença destacada no cenário internacional — são mais de 1.560 lojas no 
mundo todo —, graças a um modelo de negócio baseado na oferta do que há de mais recente 
na moda aliado à qualidade e ao bom preço. A empresa expõe em suas lojas duas coleções 
novas por semana, além de desenhar, produzir, distribuir e vender suas coleções no período 
de quatro semanas, o que é um tempo recorde, já que a concorrência leva vários meses para 
concluir o mesmo processo. 

A inovação no setor é de tal ordem que as decisões da loja, se forem analisadas de forma 
isolada, parecem pouco eficientes e até questionáveis, observa Christoph Zott, professor da 
Escola de Negócios IESE, em pesquisa publicada recentemente. Zott, diz, por exemplo, que 
“muitas das atividades genéricas são realizadas, em grande parte, internamente, como a 
tintura, o corte do tecido e a lavagem. Os tecidos também são passados internamente. A 
costura é feita por pequenas lojas subcontratadas situadas nas imediações das linhas de 
produção na Espanha.” 

A Inditex, porém, supera com folga os concorrentes quando se trata de agradar ao 
consumidor, porque embora eles contem com um histórico e uma capacidade maior de 
inovação e de logística, seu modelo de negócio “se apoia em recursos tradicionais —em 
pessoas encarregadas, por exemplo, de detectar, e não criar, novas tendências —, e em 
tecnologias comerciais para a transmissão de informações em tempo real da loja até as 
equipes de design”, informa a pesquisa. 

Apesar dos tropeços naturais próprios da crise, a Inditex não se abalou graças à solidez do seu 
modelo de negócio. A empresa lucrou US$ 375 milhões entre fevereiro e julho deste ano. São 
7,6% a menos, entretanto é um percentual de queda menor do que o do primeiro trimestre, 
quando os lucros foram reduzidos em 15,9%. As vendas totais cresceram 7% estimuladas pela 
abertura de 166 lojas novas com uma margem bruta acima de 55%. Para os especialistas, o 
segredo desses resultados é a internacionalização, com ênfase nos mercados asiáticos, bem 
como o controle de gastos e uma visão de negócio que não se intimida com a crise, conforme 
mostra a aposta da empresa na Internet.  

 

 



Internet: um mercado maduro? 

É inevitável que todas as empresas acabem entrando na Internet”, observa Roberto Manzano, 
professor de marketing da Escola de Negócios IE. Diana Gavilán Bouzas, professora de 
marketing da Universidade Complutense de Madri, diz que a opção online é uma tendência já 
adotada por numerosas empresas de moda, embora muitos questionem se há um mercado 
maduro para o comércio de Internet no mundo da moda espanhol. E acrescenta: “Para o 
marketing, a existência de um mercado com demanda não satisfeita é um bom motivo para 
que se pense, ao menos, na possibilidade de explorá-lo. Contudo, não é isso o que parece 
estar ocorrendo.” 

Em defesa dessa tese, a professora diz que, em primeiro lugar, “os dados da última série de 
estudos (junho de 2009) sobre Usos da Internet na Espanha, realizada pelo Ministério da 
Indústria, Comércio e Tecnologia, mostra que o setor de vendas online na Espanha é mais 
forte no segmento de viagens e férias (28,9%), seguido de ingressos para espetáculos 
(20,6%); livros, revistas e música (15,9%), além de várias outras categorias (19,2%) que 
compreendem desde a compra de produtos de informática até itens de alimentação e de 
moda, entre outros setores”. Outras fontes, como a empresa de pesquisas Forrester Research, 
estimam que as vendas de produtos ligados à moda pela Internet representem 3% a 4% do 
faturamento anual do setor. 

Se, além disso, levarmos em conta o fato de que o mercado de moda é predominantemente 
feminino, acrescenta Manzano, “os dados são desanimadores, porque, no que diz respeito às 
mulheres de meia idade (de 30 a 50 anos), a situação atual está longe de ser a mais adequada 
para esse canal”. Um estudo em andamento da autoria de Gavilán em parceria com os 
professores Maria Avello e Francis Blasco sobre as compras efetuadas por mulheres de meia 
idade, revela que apenas 2,7% desse segmento compra itens de moda pela Internet. “São 
mulheres de perfil muito homogêneo: trabalhadoras, com pouco tempo disponível, níveis 
elevados de atividades e de compromissos e que se sentem à vontade em qualquer tipo de 
estabelecimento, embora prefiram os espaços com ampla variedade e oferta variada.” 

Por outro lado, Gavilán explica que é preciso levar em conta um segundo fator sociocultural: o 
contato físico com a mercadoria. Para a professora, a distribuição atual de vendas online é 
prova de que os produtos que vendem bem na Internet são aqueles que não requerem contato 
físico: passagens de avião, ingressos, livros etc. Portanto, explica, “não parece haver uma 
demanda muito grande por produtos de moda na Internet. Contudo, o fato de que hoje o 
mercado não seja de massa não significa que não venha a sê-lo futuramente. A Forrester 
Research estima que, em breve, 10% do faturamento do setor provenha da Internet. Tudo 
indica que se trata de um mercado promissor, ainda por se desenvolver e que emergirá 
quando as condições à sua volta estiverem encadeadas de maneira adequada”. 

Para Gavilán, já é possível observar hoje indícios da evolução futura desse mercado. De acordo 
com os dados obtidos pela professora, “cresce na Espanha o número de usuários totalizando 
61% da população. A presença da mulher na Internet vem crescendo (49%); 75% dos 
usuários acessam a Internet em casa; os jovens, criados no mercado virtual, deverão 
encontrar pouca ou nenhuma dificuldade para ‘comprar sem provar’ qualquer produto em um 
espaço onde a confiança do canal é cada vez maior. Além disso, a presença desses jovens na 
Internet é majoritária — na faixa etária entre 15 a 24 anos eles totalizam 12% da população e, 
na Internet, sua presença é de 19% do total de usuários”. 

 

 



Sobre a possibilidade de os jovens comprarem produtos sem os experimentarem, Manzano 
tem suas dúvidas. Na verdade, essa era uma das críticas positivas ao canal online da Zara 
dada em resposta a um post em que se analisava a estratégia divulgada pela Inditex. “Acho 
que não é bem isso”, diz. Toda a parte sensorial da experiência dentro da loja diminui 
consideravelmente na Internet.” Ele acrescenta que há dois tipos de compra online: a compra 
funcional, de algo que conheço, que é repetitiva e isenta do risco de me equivocar na escolha. 
“Em outras palavras, se compro uma camiseta é porque gosto da estampa e a acho barata.” 
As lojas virtuais “minimizam o risco decorrente da impossibilidade de se experimentar o 
produto por meio de um sistema de entrega rápida e expedientes de devolução por meio de 
mensageiros sempre a postos”, explica. O outro tipo de compra é a compra de itens de moda, 
“de algo de que gosto e que combina com meu estilo pessoal”. 

Na compra funcional de produtos de baixo valor, em que a imagem exposta na Internet é 
suficiente para que se tenha uma ideia do produto, é onde, segundo Manzano, o canal online é 
mais bem-sucedido. Contudo, ele observa que a força da Zara não é essa, “e sim o design 
dirigido a públicos distintos, com um componente diferencial de moda, de design elaborado, 
vanguardista e atual. A Zara privilegia o segmento em que o meio termo, o básico, funciona 
melhor, o que não cria problemas para a empresa; ou então ela procura aquele segmento em 
que o meio termo não funciona tão bem e tenta, em seguida, reforçar sua imagem”. 

Hoje, não; amanhã, talvez 

Para Gavilán, a estreia da Zara online deve ser interpretada como uma decisão estratégica. A 
curto prazo, diz a professora, “as perspectivas de lucros são reduzidas, porém o risco é baixo e 
a empresa terá a oportunidade de desenvolver e de preservar sua loja virtual. Em 
contrapartida, a marca poderá se beneficiar de vendas decorrentes da maior acessibilidade 
proporcionada pelo meio e, principalmente, da notoriedade que ele propicia”. Gavilán diz que 
essa estratégia fortalecerá a imagem da empresa em aspectos como: capacidade tecnológica, 
facilidades para os clientes, dinamismo, modernidade e presença na mente do consumidor. “A 
médio prazo, a Zara se prepara para competir usando o canal de Internet como fonte de 
receitas e lucros”, acrescenta. 

Com a queda do consumo em decorrência da crise, Gavilán indaga se talvez a Inditex não 
devesse procurar atrair o consumidor inteligente. Esse consumidor migrou para a Internet 
onde as condições de comparação de preços e produtos são idôneas. Em sua opinião, porém, 
“existem poucas razões, ou razão nenhuma, que permitam relacionar o consumidor inteligente 
com essa decisão. Ele está simplificando suas compras, adquire o essencial pelos melhores 
preços e, em se tratando do público feminino, começa eliminando ou adiando a compra de 
produtos que não considera imprescindíveis: produtos da moda e acessórios são os primeiros 
da lista”. 

Gavilán explica que com sua estratégia de produto/preço, a Zara revelou uma capacidade 
excepcional de evitar o consumidor estratégico — aquele que espera o melhor momento para 
comprar, uma vez que os modelos comercializados na loja não são repostos ilimitadamente até 
serem oferecidos com deconto. Consequentemente, “a consumidora da Zara sabe que se tiver 
gostado de um item, não deve hesitar em comprá-lo, porque pode ser que se esgote e não 
volte a ser exposto. Será que essa estratégia pode ser transferida para a Internet? Isso 
restringirá o volume de estoques ou nos surpreenderá com preços dinâmicos? Seria 
interessante saber algo mais sobre as características desse novo canal”. 

 

 



Posicionamento 

No momento, a única experiência da Inditex online é a da marca Zara Home que, de acordo 
com Manzano, serviu para aperfeiçoar tanto os elementos logísticos quanto a própria 
divulgação de artigos decorativos associados à moda pela Internet. Embora, em sua opinião, a 
imagem dessa marca de produtos de moda seja muito pobre no tocante aos produtos têxteis, 
já que o meio dificulta uma comunicação melhor do produto. Além disso, não se nota uma 
ambição muito forte nesse sentido. E adverte: “Se com a Zara acontecer o mesmo que 
aconteceu a Zara Home, a Internet será uma barreira ao seu posicionamento de renovação 
contínua em artigos de moda.” 

Manzano explica que o problema que a Zara terá de enfrentar ocorrerá em duas frentes: “Por 
um lado, de que modo a empresa vai administrar a parte logística relativa aos restos de 
estoque, à distribuição, retiradas breves e em nível internacional? Por outro lado, de que 
maneira a loja, cujo posicionamento é de renovação diária de produtos — as peças 
permanecem um mês na loja, quando muito — vai transferir esse conceito para a Internet, em 
que a visão é muito mais segmentada e jamais uma visão global? Em outras palavras, de que 
modo será possível ratificar a imagem de renovação contínua de produtos ligados à moda em 
um meio em que, do ponto de vista visual, permite ao consumidor navegar, dispor de um 
número maior de modelos, mas que globalmente está muito mais segmentado?” 

O professor salienta que, com o tempo, surgirão dúvidas, e acrescenta que a parte da logística 
não será perceptível, mas a parte da imagem e da renovação da moda, sim. “Se a loja expuser 
80 modelos em seu site, o efeito será muito pobre, mas se ela for capaz de oferecer produtos 
variados, se passar uma imagem de renovação contínua, conseguirá com isso reforçar aquilo 
de que já dispõe.” 

Manzano explica que há na Internet uma seleção rigorosa de itens variados, o que permite sua 
gestão. “Essa é a maneira de apresentar toda a gama de produtos de que a loja dispõe: 
através de um conjunto limitado de itens. Com isso, resolvem-se os problemas de logística e 
de produção. A Zara está fazendo justamente o oposto disso no mercado, e com isso desbanca 
a concorrência: a empresa cresce pelo fato de não ter coleções e lançamentos em série. Resta 
saber como fará para transpor esse modelo para a Internet.”  

A Zara tem pela frente um grande desafio: “Transferir para a Internet sua estratégia de 
diferenciação. Em face do seu posicionamento específico, ela terá de fazer com que a Internet 
se converta em ferramenta que reforce essa imagem, esse estilo de venda, e não o contrário: 
uma ferramenta que iguale a empresa à concorrência”. 

“Estaremos atentos às respostas dadas”, conclui Gavilán. 
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