
Amancio Ortega estava na sede do
grupo Inditex, em Arteixo, na Co-
runha (Espanha), no momento
em que um grupo de jornalistas vi-
sitava as instalações. Mas, cum-
prindo a habitual discrição, o bilio-
nário não saiu do gabinete, dele-
gando a hospitalidade aos gesto-
res do grupo, ainda que habitual-
mente circule pelos corredores da
empresa, de um jeito informal.
Contam-se nos dedos as vezes em
que as portas do grupo se abriram
para mostrar os bastidores do im-
pério que detém marcas como a
Zara. Com 76 anos, Amancio Orte-

ga é hoje o terceiro homem mais ri-
co do mundo e nunca se deixou
tentar pelos holofotes da mídia.

Foi numa garagem Ortega deu
início ao seu negócio têxtil. A GOA
(acrônimo invertido de Amancio
Ortega Gaona) foi a primeira em-
presa do que, três décadas depois,
viria a ser conhecido como o impé-
rioresponsávelpelo“modelodene-
gócioeproduçãodaZara”. Nadéca-
da de 60, Amancio Ortega visitava
as lojas e procurava saber o que o
cliente pedia e se havia resposta da
indústria. Essa preocupação tor-
nou-se a chave do sucesso do gru-
po. “O modelo Inditex centra-se
no cliente, depois nas lojas e a se-
guir nas tendências. Só depois é
que vem a produção. A Inditex está
na rua, em contato com as pessoas,
o grupo tem de ser muito huma-
no”, salienta o executivo do grupo.

No começo, a GOA (que ainda
existe) não tinha capacidade de
resposta para as encomendas e Or-
tega começou a criar uma rede de
fornecedores em Portugal e na Es-
panha. A proximidade dos centros
de produção sempre foi considera-
da um ponto crucial para o suces-
so do negócio. Atualmente, 51%
da produção está em Portugal, Es-
panha e Marrocos. Em 2012, a mar-

ca vendeu €10,5 bilhões nas 1.751
lojas espalhadas em 86 países. O fa-
turamento consolidado do grupo
foi de €15,9 bilhões.

O sucesso da Zara é atribuído a
um conjunto de fatores: as últi-
mas tendências da moda a preços
competitivos, espaços comerciais
atrativos, e duas vezes por sema-
na há novos produtos nas lojas.
abastecimento leva também em
conta os perfis dos clientes, por is-
so, os envios podem diferenciar-
se de loja para loja. Para manter es-
ta máquina, cada marca tem o seu
centro de distribuição. E a grande-
za da Zara obrigou à construção
de três: Corunha (homem), Sara-
goça (senhora) Madrid (criança).

Dificuldades de tesouraria não
são um problema para o grupo.Sem
dívidas, a Inditex tem perto de € 4
bilhões em caixa. O investimento
anual do grupo passa de € 1 bilhão,
sendoqueagrandemaioriadestina-
seàexpansãodasredesdelojas.En-
tre“70%e80%sãoparaaberturase
reformas de lojas. No ano passado
abriram-se 435 novas lojas e houve
mais de 400 reformas”, referiu. O
restante é aplicado em logística e
emoutrasvertentesdo negócio. Pa-
ra este ano, estão previstas 120 no-
vas aberturas. Em Portugal, será
aberta uma nova loja Zara Home.

Aaposta no ‘online’
O comércio eletrônico é uma das
novas apostas da Inditex. O grupo
definiu a meta de abrir lojas ‘onli-
ne’ em todos os 86 mercados onde
está presente – para já, são 23.
“Queremosconsolidaravenda‘on-
line’ o mais rápido possível, mas
nãotemosprazos”,adianta.Asven-
das são ainda residuais. O grupo,
porém, está atento a este canal de
negócio que tem três tendências:
os clientes raramente estão em ca-
sa, querem uma entrega gratuita e
oartigoparaodiaseguinte.EaIndi-
tex está disposta a responder.

O império de Amancio Ortega
(detém 60% do grupo) é mais do
que a Zara. A Inditex tem ainda a
Pull&Bear, Massimo Dutti, Ber-
shka, Stradivarius, Oysho, Uter-
que e a ZaraHome. A Lefties é uma
marca presente apenas em Portu-
gal e Espanha. E novos projetos es-
tão na mesa, “estamos sempre
pensando como ampliar o negó-
cio”. A Inditex fechou 2012 com
mais de 6 mil lojas em operação e
emprega mais de 120 mil pessoas.
O lucro foi de €2,3 bilhões.
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Zara, hoje em 86 países,
começou numa garagem
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A empresa tem perto
de € 4 bilhões em
caixa. O investimento
anual do grupo passa
de € 1 bilhão. Entre
“70% e 80% são para
aberturas e reformas de
lojas. O restante é
aplicado em logística

Dono da marca espanhola, Armando Ortega é o terceiro homem mais rico do mundo e

lidera o grupo Inditex, que fechou o ano passado com lucro de 2,3 bilhões de euros

Atualmente,51%daproduçãoestáemPortugal,EspanhaeMarrocos.Paraesseano,estãoprevistas120novasaberturas

AInditexfechou2012commaisde6mil lojasemoperação

Ogrupodefiniuametadeabrir lojas‘online’ondeestápresente

O império de Amancio
Ortega é mais do que a
Zara. A Inditex tem as
marcas Pull&Bear,
Massimo Dutti,
Bershka, Stradivarius,
Oysho, Uterque e
ZaraHome. Novos
projetos estão na mesa
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 6 maio 2013, Empresas, p. 14.




