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sua existência e aos muitos que diziam conhecê-
lo, mas não eram capazes de reconhecê-lo. 

A discrição sempre foi o padrão desse homem que 
nasceu em Busdongo de Arbás (província de León, 
no noroeste da Espanha), em 28 de março de 1936, 
no mesmo dia do Nobel peruano Mario Vargas Llosa. 
Ortega morou em Busdongo apenas alguns meses — 
seu pai, um ferroviário, pediu transferência para Tou
louse, na França, e depois, em 1944, para La Coruna, 
na Galícia, de onde nunca sairia. Chamado de Cholo 
pelos mais próximos, ele era um menino "muito sé
rio e responsável para sua idade", segundo Manuel 
Navarro, um amigo de infância. Aos 14 anos, ele de
cidiu contribuir para a renda familiar, empregando-
se na camisaria Gala, uma das mais finas da cidade. 
Foi seu primeiro encontro com o mundo da moda. 
Não havia pistas para prever o futuro que o espera
va. "Ele começou como menino de recados, limpava 
as vitrines, levava pacotes e atendia no balcão quan
do era necessário", afirma José Martinez, filho do do
no da camisaria — que, de vez em quando, lhe dava 
uma ajuda. Naquela época, os clientes encomenda
vam camisas sob medida com as iniciais bordadas, 
e era preciso entregá-las em casa. 

Aos 17 anos, Ortega trocou a camisaria Gala pela 
loja de confecções La Maja, outro estabelecimento 
exclusivo de uma cidade onde sempre parece ser do
mingo — La Coruna era chamada de Pequeno Rio por 
Mauro Silva e Bebeto, ex-jogadores do Deportivo e 
da seleção brasileira. Na Maja já trabalhavam dois ir
mãos de Ortega: Josefa, como auxiliar administrati
va, e Antonio, no comercial. Foi ali, também, que ele 
conheceu Rosalia Mera, sua primeira mulher. 
NEGÓCIO EM FAMÍLIA 
Com um bom emprego, já casado, Amancio Ortega 
poderia ter deixado o tempo passar até chegar a apo
sentadoria. Mas insistia a todo momento para seu 
amigo Antonio Caramelo: "É preciso abrir um negó
cio", como lembra Javier Cañás Caramelo, uma das 
pessoas que acompanharam Ortega desde o início, 
bem antes de fundar o grupo Inditex. Ser indepen
dente e vencer na vida eram suas obsessões. 

Atrás do balcão, Ortega percebeu que as merca
dorias mais procuradas eram uns roupões femini-
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nos acolchoados — as batas de boatiné — que as se
nhoras vestiam até para ir às compras. Na taverna 
Sarrión, que não existe mais, ele decidiu enfrentar a 
aventura empreendedora. Sua mulher Rosalia, e Pri
mitiva Renedo, a esposa de Antonio, costurariam os 
artigos e os homens se encarregariam de comerciali
zá-los. Antonio Caramelo, seu sobrinho Javier Cañás 
Caramelo e Antonio Ortega eram viajantes de grande 
prestígio que percorriam as lojas do norte da Espa
nha. Para criar o nome da primeira empresa, os só
cios pensaram em brincar com as iniciais dos dois ir
mãos. Como AOG não soava bem, eles decidiram in
verter as letras e chamá-la GOA 

Era 1963, e Amancio Ortega já tinha uma etiqueta 
e uma marca. Embora se diga que o primeiro artigo 
que Rosalia e Primitiva confeccionaram na oficina 
da Calle San Rosendo foi um roupão, Javier Cañás 
Caramelo afirma que elas começaram com "uns sa
quinhos para abrigar bebês". Assim, conseguiram 
esquentar as agulhas até desmanchar um roupão, 
fazer um molde e pôr o produto no mercado. 

O negócio estava encaminhado. Com preços que 
faziam concorrência com a poderosa indústria ca
talã, Ortega estava consciente de que tinha cartas 
vencedoras. Em um ano, o ateliê da Calle San Ro
sendo ficou pequeno e teve de ser transferido para 
a Calle Noia, onde cerca de 30 costureiras podiam 
trabalhar na produção. "A GOA fez uns roupões com 
estilo, um bom corte. Eram como casacos bonitos. 
Naquele tempo, as mulheres saíam à rua de rou
pão, e se quebrou o conceito de casaco com man
gas", afirma Cañás. 

Uma das principais dificuldades da empresa era 
comprar tecido. As indústrias estabelecidas no mer
cado devoravam toda a produção — algo que hoje 
também se aplica à própria Zara. Para conseguir o 
compromisso de um fornecedor de que seriam aten
didos, Ortega e José Antonio Caramelo tiveram de via
jar a Barcelona com a recomendação da mãe de Cañás 
Caramelo, que tinha uma pequena loja de roupas in
fantis. "Você chegava a uma fábrica e não lhe vendiam 
se não fosse recomendado por outro cliente. Era tão 
difícil comprar quanto vender", afirma Caramelo. 

O negócio ia crescendo rapidamente, e a GOA co
meçou a ampliar sua produção para outros artigos, 
vendendo para grandes magazines. Ortega estava 
confiante e decidiu fechar o círculo: produzir e ven
der em sua própria loja. "Ele sempre pensava tudo 
grande. Seu irmão Antonio tinha de freá-lo para que 
comprasse menos metros de tecido", afirma Pauli
no Fernandez, um companheiro de infância em Va-
loria la Buena, povoado de Valladolid de onde eram 
os avós maternos de Ortega. 

Depois de uma experiência ruim com uma loja que 
se chamou Sprint, em 1975 Ortega abriu na Calle Ju
an Flórez, em La Coruña, sua primeira Zara, a apenas 
200 metros da camisaria Gala, onde havia começado a 
trabalhar. Quis chamá-la de Zorba, por causa do filme, 
mas como no registro não permitiram, brincou com 
as letras e acabou chamando-a de Zara. Na língua quí-
chua dos Andes, essa palavra significa milho — só que, 
nesse momento, o empresário não sabia disso. 

Ortega fabricava artigos vendidos por outros havia 
12 anos. Por ter trabalhado atrás do balcão, ele tinha 
consciência de que os lucros mais suculentos engor
dam os caixas das lojas — e decidiu controlar todo o 
processo. Assim podia, também, definir os preços. 
Já havia enfrentado com êxito catalães e valencianos 
com os roupões acolchoados. Agora, fabricaria o que 
ia vender. Segundo seu faro, era algo que já estava ven
dido: ele sabia perceber o que as pessoas queriam. 
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O IMPÉRIO DAS COSTUREIRAS 
Desde o início, a produção da Zara seguiu o proces
so just in time. Isso aconteceu principalmente por
que Ortega não podia se dar ao luxo de ter um gran
de estoque. Mas como é possível que na Galícia, na 
esquina da esquina, se tenha criado esse império? 
Talvez em outro lugar do mundo fosse impossível. 
Quase todas as mulheres galegas tinham máquina de 
costura e eram excelentes costureiras. Trabalhando 
para a Zara, elas ajudavam no orçamento familiar, na 
época dependente da agricultura e da pesca. 

Graças ao padre Jorge, um religioso devoto do sis
tema de cooperativas, Ortega criou uma rede de ofi
cinas por toda a Galícia, nas quais se trabalhava por 
produção. Ainda hoje sobrevivem uns cem ateliês, 
que permitem à Zara colocar nas lojas, em apenas 
15 dias, um artigo que virou moda. Está aí uma das 
maiores essências do sucesso da rede: ofastfashion. 
O conceito alia a rapidez aos preços acessíveis. 

Ter uma reação imediata, investir em excelentes 
vitrines em vez de caras campanhas de publicidade 
e abrir lojas no centro das cidades são estratégias 
que Ortega seguiu até os últimos anos. "Se tivesse 
de destacar uma frase dele, eu diria: 'Não existe o 
não'", afirma Canas Caramelo. Ele conta que, no início 
da empresa, a peça de uma máquina quebrou. Em vez 
de esperar uma semana para que a reposição chegas
se, Ortega enviou um técnico à Alemanha para buscá-
la. Em dois dias, a máquina estava funcionando. 

Caramelo diz que não houve fórmulas mágicas na 
Zara. "Ortega simplesmente seguiu a rota do cami
nhão para abrir lojas." Assim, primeiro conquistou 
a Espanha e, em 1988, decidiu "colonizar" Portu
gal. Depois, apontou para as principais praças da 
moda, nos Estados Unidos e na França. A Itália re
sistiu um pouco mais, mas acabou aderindo com 
uma incrível loja no centro de Milão. 

O grupo Inditex também soube se diversificar, 
focando todos os ramos da moda, segundo idades 
e preços. Nos dados apresentados pelo grupo em 
outubro de 2012, havia 5.887 lojas em 85 mercados. 
Dessas, 1.721 são da marca Zara, 187 Zara Kids, 
794 Pull & Bear, 616 Massimo Dutti, 871 Bershka, 
748 Stradivarius, 520 Oysho, 339 Zara Home e 91 
Uterqüe. A rede cos tuma manter u m ri tmo de 
abertura de quase um estabelecimento por dia. 
No Brasil, onde chegou em 1999, o grupo conta 
com 38 lojas Zara e uma Zara Home. 

A ESTRATÉGIA DOS HEMISFÉRIOS 
Ser uma empresa mundial exigiu novas estratégias. 
As coleções do Hemisfério Norte não podem serven-
didas no Sul, por um motivo tão simples quanto as 
estações trocadas. Por isso, quando o Inditex se im
plantou no Sul, no final dos anos 1990, tomou-se a 
decisão de desenvolver coleções específicas. Desde 
então, a Zara apresenta uma linha para o Hemisfério 
Norte e outra para o Sul, com equipes de estilo e co
merciais para cada uma dessas áreas. 

O maquinário da Zara é uma engrenagem perfeita. 
"Em um relógio, todas as peças são importantes, mas 
há alguém que dá corda ao relógio", afirma Cañás Ca
ramelo. Essa pessoa é Amancio Ortega, um homem 
que continua tomando o café da manhã no Club Fi
nanceiro de La Coruña com os amigos de sempre, 
para depois ir à fábrica em Arteixo, município a cer
ca de 15 quilômetros. Embora tenha se aposentado e 
reduzido seu ritmo de trabalho, ele continua passan
do por sua mesa no departamento de desenho de ar
tigos femininos. E também costuma comer no mes
mo salão que seus empregados. É comum ver Flora 
Pérez Marcote, sua atual mulher, e sua filha, Marta 
Ortega, passeando com tranquilidade pelas ruas da 
cidade, apesar de sua fortuna. 

O homem que sempre protegeu sua intimidade ago
ra se descontraiu e permite que o fotografem no con
curso de saltos equestres que organiza todos os anos 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



no centro hípico de Casas Novas, do qual também 
costuma participar sua fi lha. Foi ali que, em 11 de j u 
lho de 2010, este jornal ista, coautor de sua biografia 
com Jesús Salgado e na época adjunto à direção do 
Xornal de Galicia, publ icou na pr imeira página desse 
jorna l uma conversa com Amancio Ortega int i tulada 
Vou cont inuar trabalhando até o f inal: 

"(...) Passa das 4 da tarde de sexta-feira. Na hípica 
Casas Novas, em Larín, Arteixo, Amancio Ortega se 
abaixa para acariciar um bebê. Conversa animada
mente com seus amigos. Ao seu lado está Flora Pé
rez Marcote, sua mulher. São os anfitriões do con
curso internacional de saltos que se realiza na que 
é considerada a melhor hípica da Europa, e não po
deria ser diferente, segundo conta seu grande ami
go Manuel Fernández, presidente da Pescanova, 
que organiza a prova hípica de Vigo. Eles são uni
dos pela paixão por cavalos. Marta, a filha de Orte
ga, e Flora, são amazonas. Por Casas Novas passa 
gente bonita como Athina Onassis, Carlota Casira-
ghi, a princesa Elena da Espanha, Cayetano Marti
nez de Irujo... Mas Amancio, talvez porque a fórmu
la de democratizar a moda o tenha levado ao êxito 
empresarial, agora também abre as portas da hípi
ca para todos os que queiram apreciar os cavalos. 
(...) Aos 74 anos, tem um aspecto excelente. Veste, 
como sempre, camisa branca sem gravata. É mui
to amável e, apesar de estar em La Coruña desde 
1944 devido à transferência do pai, conserva o so
taque castelhano. 'Não vou a eventos sociais, mas 
isto aqui é aberto a todos', comenta. Como há um 

ditado que diz que o jornalista vale mais pelo que 
cala do que pelo que diz, e por respeito a um ho
mem que não impediu que invadíssemos sua vi
da durante um ano e meio, o miolo da conversa f i 
ca preservado. Espero que não lhe incomode a pu
blicação de algumas perguntas. 

— O senhor é uma das maiores fortunas do mun
do. Não pensa em se aposentar para descansar? 

— Tenho 74 anos, mas vou continuar trabalhan
do até o final. O mundo da moda, o desenho de lo
jas é apaixonante. 
Há quem afirme que o império Inditex, criado por 
Ortega, acabará quando ele não estiver mais pre
sente, mas o ideólogo confia plenamente em seus 
jovens diretores, com Pablo Isla à frente, à espera de 
que sua filha Marta conclua os estudos para talvez 
assumir o comando da multinacional. Ortega sem
pre se caracterizou por farejar talentos e por saber 
quem é a pessoa indicada para desempenhar uma 
ou outra atividade. Ele sorri diante do comentário. 
'É a dinâmica do grupo', comenta, como se o Inditex 
girasse sem necessidade de ele lhe dar corda. São 
surpreendentes a simplicidade e o tratamento de 
uma das maiores fortunas do planeta. 
— Falta o senhor nos contar sua vida. Não vai falar 
em uma próxima biografia? 
— A biografia seguinte, que a história a escreva. 
Amancio Ortega solta uma grande gargalhada e se 
despede com um caloroso aperto de mãos. Conti
nua a conversa que havia ficado pendente com al
guns amigos, à espera de ver sua filha Marta par
ticipar da prova hípica. Ortega parece alguém em 
paz consigo mesmo." 
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Text Box
Fonte: Pequenas Empresas & Grandes Negócios, São Paulo, n. 291, p. 88-93, abr. 2013.




