
O rolo compressor da 
Zara e de suas irmãs 
GRAÇAS AO MODELO DE 
ABASTECIMENTO FLEXÍVEL 
E À CONCORRÊNCIA INTERNA 
DE SUAS FILIAIS, A EMPRESA 
ESPANHOLA SEGUE UM 
PROGRAMA AGRESSIVO 
DE EXPANSÃO MUNDIAL 

HEBE SCHMIDT, DE MADRI 

N
a tradicional galeria Vittorio Emanuelle II, 
de Milão, no meio do caminho entre o teatro 
Scala e a Piazza del Duomo, as marcas mais 

luxuosas do mundo brigam pela atenção e pelo bolso 
dos visitantes. Até os anos 1990, este costumava ser 
território exclusivo das marcas locais Prada e Gucci, 
ou da francesa Louis Vuitton. Nenhuma delas poderia 
imaginar, na época, que uma modesta empresa se-
diada em Arteixo, na Galicia, entraria nessa concor-
rência e as tiraria de uma posição confortável no pa-
raíso da moda. 

"A Inditex marcará, no longo prazo, uma tendên-
cia no setor têxtil", informa um relatório elaborado 



por analistas do Barclays Capital, em 
Londres. "Graças a seu modelo de ne-
gocios, a empresa conseguiu se manter 
competitiva diante da alta dos custos 
do algodão e dos salários na Asia, e até 
diante de concorrentes como a euro-
peia H&M e a americana GAP." 

A Inditex tem sob seu guarda-chu-
va oito bandeiras (Oysho, Uterqüe, 
Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, 
Stradivarius, Zara Home e Zara). Fa-
turou 12,527 bilhões de euros em 2010, 
13% a mais que os 11,084 bilhões de 
euros do ano anterior, e teve um lu-
cro líquido de 1,732 bilhão de euros. É 
a quarta empresa mais importante da 
bolsa de Madri em termos de capitali-
zação (lugar que disputa palmo a pal-
mo com a Iberdrola), e seu fundador, 
Amancio Ortega, é o homem mais rico 
da Espanha e o segundo da Europa. 

"O modelo de negócios da Inditex é 
bastante flexível e tem mais capacidade 

para variar a porcentagem de compras 
que faz com os diferentes fornecedores, 
nas diferentes áreas geográficas", afir-
ma Jesús Domínguez, analista do Ban-
co Sabadell, da Espanha. 

Com unidades de produção no Mar-
rocos, na Turquia e na América Latina, 
a outra face do sucesso é sua estratégia 
de venda no varejo. "Existe uma equi-
pe de expansão internacional dedicada 
única e exclusivamente a decidir onde a 
loja será aberta", afirma um ex-funcio-
nário da Inditex, que prefere não reve-
lar seu nome. "Se for um local de ima-
gem forte, um edifício emblemático ou 
um local de grande valor comercial, a 
Inditex o compra. Mas, se for um pon-
to dentro de um centro comercial, são 
feitos arrendamentos ou concessões de 
longo prazo", conta. 

Segundo a mesma fonte, a Inditex 
escolhe parceiros locais em mercados 
difíceis de entrar, como os casos de Ja-

pão e Itália, onde entrou por meio de 
uma joint venture 50%/50% com o Gru-
po Percassi. "Depois, a Inditex vai re-
cuperando pouco a pouco essa porcen-
tagem, até ficar com 85%." 

Os únicos mercados nos quais a em-
presa aplica um modelo de franquia são 
os de maior risco, como Oriente Mé-
dio e Sudeste Asiático. No caso de Is-
rael, por exemplo, onde está a franquia 
mais antiga da Inditex, a empresa acei-
tou condições inéditas em termos de 
devoluções, pagamento e faturamento. 

Em 2011, o grupo pretende inaugu-
rar entre 450 e 500 lojas em todo o mun-
do, um investimento de cerca de 4 bi-
lhões de euros, dos quais 800 milhões 
de euros serão destinados a endereços 
luxuosos: a Quinta Avenida, em Nova 
York (onde adquiriu o ponto da NBA, 
por 230 milhões de euros), a Champs-
Elysées, em Paris, e o Palazzo Bocconi, 
no centro de Roma. • 



BRASIL NÃO DECOLOU 
A Inditex é relutante em divulgar cifras 
de vendas regionais. Segundo Domín-
guez, do Banco Sabadell, a América 
Latina representa aproximadamente 
10% de seu faturamento total, contra 
73% da Europa e 5% da Ásia. 

"A Ásia é uma aposta importante 
para o nosso grupo", afirma Pablo Is-
la, atual vice-presidente da empresa. 
O continente concentra 35% da produ-
ção e uma porção significativa das no-
vas lojas. Das 120 inaugurações recen-
tes, 75 correspondem à China. 

Na América Latina, onde fatura 
aproximadamente 1,5 bilhão de euros, 
seu principal mercado é o México, com 
208 pontos, entre as diferentes bandei-
ras da Inditex. Em compensação, nun-
ca decolou completamente no Brasil, 
onde tem apenas 30 lojas da Zara. 

"A Zara tem, aqui, um posiciona-
mento diferente do que na Europa", 
afirma Alberto Serratino, sócio sênior 
da consultoria especializada GS&MD 
Gouvêa de Souza, em São Paulo. "E 
uma marca mais segmentada, e atinge 
um público predominantemente mé-
dio alto e alto." 

O analista atribui isso ao fato de 
que o contexto competitivo do negócio 
de vestuário é bastante desenvolvido e 
os produtos que a Zara importa ou pro-
duz no Brasil chegam a níveis de preço 
que se distanciam do mercado de mas-
sa. "Resta à empresa apenas atingir seu 
setor mais alto, o que restringe o poten-
cial de crescimento, especialmente se 
levarmos em conta o tamanho das lojas 
que ela opera", afirma. "O grupo tem 
cerca de 30 lojas em todo o país, contra 
300 de uma concorrente local forte co-
mo a Marisa ou 220 de uma estrangei-
ra como a C&A" 

Para 2011, o panorama global ofe-
rece oportunidades e riscos. A alta nos 
custos do algodão e o terremoto no Ja-
pão (de onde vêm 2,5% de sua receita 
e opera com custos estruturais muito 
altos) implicam certa dificuldade para 
cumprir as metas asiáticas. Em vários 
mercados europeus, a Inditex enfren-
ta também alguns consumidores relu-

tantes em gastar. Apenas na Espanha, 
20 lojas foram fechadas, conforme re-
conhece Pablo Isla, prestes a assumir a 
presidência da empresa. Ele também 
minimiza o impacto do terremoto ja-
ponês sobre as vendas totais. 

do positivo, a expansão pela Ásia deve 
continuar apresentando taxas elevadas 
de crescimento, para finalmente com-
pensar também o mercado europeu. E 
as vendas da plataforma online podem 
contribuir para o crescimento, trazen-
do aumento de receita", afirma. 

A loja virtual, atualmente dispo-
nível em 16 países, começará a vender 
as marcas Pull&Bear, Massimo Dutti, 
Bershka, Stradivarius, Uterqüe e Oysho, 
e irá operar também no Japão e nos Es-
tados Unidos. "A loja online é a que mais 
vende, seguida pela loja física de Ro-
ma", afirma Isla, sem revelar números. 

Mas uma coisa é a concorrência 
com outras marcas, e outra a que ocor-
re no interior da empresa, que expli-
ca em grande medida seu sucesso. Diz 

"A natureza do produto da Inditex 
tem um elevado componente de design", 
afirma Domínguez, do Sabadell. "O au-
mento no preço do algodão afetará mais 
os produtos básicos - uma camiseta de 
algodão cujos preços são mais baixos 
e as margens brutas, inferiores." 

Do lado negativo, o analista destaca 
que seria difícil repetir os bons números 
de 2010, quando o crescimento nos nove 
primeiros meses foi muito forte. "No la-

uma fonte interna que os representan-
tes de cada país disputam de maneira 
árdua as reposições distribuídas pela 
sede central, em La Coruña, na Es-
panha. "Todas as tardes, há reuniões 
entre os responsáveis comerciais e de 
distribuição e os compradores", afir-
ma. "E uma selva. Tenho 2 mil merca-
dorias, e estão me pedindo 35 mil no 
mundo todo. Para qual país as envio? 
O que brigar mais forte, leva." • 

Text Box
Fonte: América Economia, São Paulo, n. 399, p. 34-36, maio. 2011.




