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Resumo: Baseado en modelos como o de Uppsala e da literatura das formas de entrada nos 
mercados internacionais, este artigo ten como obxectivo demostrar o proceso de internacionali-
zación da cadea española Zara. A proposta destínase a verificar as etapas de internacionaliza-
ción e as distintas formas de entrada utilizadas en varios países nos que opera. Realízase unha 
investigación exploratoria con datos primarios e secundarios, incluíndo entrevistas semi-
estruturadas realizadas na sede da empresa en Arteixo, e datos do proceso de internacionaliza-
ción da cadea Zara. A investigación para o coñecemento de mercado e as decisións de com-
promiso validan os preceptos do modelo de Uppsala. En relación coa distancia psíquica, a em-
presa segue o modelo de Uppsala ao comezo do seu proceso de internacionalización, pero a 
relevancia dos mercados vólvese máis importante co proceso de internacionalización e co au-
mento do número de países. As distintas formas de entrada –subsidiarias, propias, franchising e 
joint ventures– son utilizadas para a estratexia de internacionalización de Zara en función da 
importancia, da complexidade ou do risco do país anfitrión. Conclúese que para a cadea Zara o 
modelo de Uppsala pode ser comprobado no seu proceso de internacionalización e na relación 
coñecemento/compromiso. 
Palabras clave: Zara / Uppsala / Internacionalización / Coñecemento / Compromiso / País anfi-
trión / Decisión. 

INTERNATIONALIZATION IN THE FASHION INDUSTRY: THE ZARA CASE 
Abstract: Based on models like the Uppsala model and on literature dealing with the ways of in-
ternational market access, this article has as objective to show the process of internationaliza-
tion of the spanish magazine Zara. The proposal has the goal of verifying the stages of interna-
tionalization and the distinct ways of entrance used in various countries where it operates. It is 
conduct an exploratory research with primary and secondary data including semi-structured in-
terviews realized in Zara headquarter at Arteixo, and data of its internationalization process. The 
research, to recognition of market and compromising decisions, validates the Uppsala Model. In 
relation to the psychic distance, the enterprise follows the Uppsala Model, in the beginning of its 
process of internationalization, but the market relevance becomes more important with the pro-
cess of internationalization and growth in the number of countries. The various formats, own 
subsidiaries, franchising, and joint ventures, are used to the Zara internationalization strategy in 
function of the importance, complexity or risk of the host country. As a conclusion, to Zara ma-
gazine, the Uppsala Model can be proved in its internationalization process and in the knowled-
ge/compromising relation.  
Keywords: Zara / Uppsala / Internationalization / Knowledge / Compromise / Host country / De-
cision. 

1. INTRODUCIÓN
A partir do marco teórico xerado pola Escola de Uppsala e polas formas de en-

trada nos mercados internacionais, este artigo ten como obxectivo analizar os pun-
tos de converxencia entre o modelo de Uppsala, as formas de acceso e o proceso de 
internacionalización de Zara –industria de confección pertencente ao Grupo Indi-
tex, con sede en España– a partir das evidencias empíricas. 
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Para isto preséntanse as ideas do modelo de Uppsala, en gran medida influen-
ciado polos traballos sobre a teoría da empresa de Cyert e March (1963), de Aha-
roni (1966) e de Penrose (1959). O modelo baséase nos traballos de Hornell, Vahl-
ne e Wiedersheim-Paul (1973), de Johanson e Wiedersheim-Paul (1975) e de Jo-
hanson e Vahlne (1977, 1990), investigadores da Universidade de Uppsala, que lle 
dá nome ao modelo. 

A contextualización de Zara, así como a estratexia da industria da moda e a súa 
dinámica competitiva centrada na innovación e no global sourcing, tamén está pre-
sente nesta investigación, proporcionando datos para a análise que se pretende rea-
lizar. 

A internacionalización da empresa é un tema de relevancia nos estudos, mentres 
que o nivel de internacionalización das empresas dun país é un dos indicadores do 
seu grao de desenvolvemento e madureza para unha estratexia de competición glo-
bal. 

Así, o estudo está estruturado en sete partes. Nesta primeira parte abórdase o 
noso obxecto de estudo e a súa xustificación. Na segunda preséntanse os aspectos 
metodolóxicos. Na terceira preséntanse os aspectos relativos ao modelo de Uppsala 
e das formas de entrada. Na cuarta preséntase a empresa do sector da confección 
estudada –Zara–, tratando de acomodarse a ela e de proporcionar un maior apoio 
para a análise que se pretende realizar. Na quinta parte preséntase o estudo de caso 
sobre o proceso de internacionalización de Zara, buscando evidenciar elementos 
converxentes co modelo de Uppsala, así como nas formas de entrada. Na sexta rea-
lízase unha análise desde o punto de vista da Escola de Uppsala e das formas de en-
trada. Finalmente, preséntanse as conclusións do estudo, sinálanse as súas limita-
cións e suxírense temas para futuros estudos. 

2. METODOLOXÍA 
Hai unha longa tradición de estudos cualitativos na área de negocios internacio-

nais, segundo Marschan-Piekkari e Welch (2004, p. 5), que seguen os traballos 
pioneiros de Johanson e Vahlne (1977), quen utilizaban un conxunto de técnicas 
que incluían os métodos cualitativos. 

Esta investigación consiste nun estudo de caso único, de carácter exploratorio, 
sobre a cadea Zara, do sector da confección, pertencente ao Grupo Inditex, con se-
de en España. Adóptase un enfoque cualitativo baseado en datos obtidos en rela-
ción co proceso de internacionalización, que busca identificar as formas de entrada 
e a súa adhesión no modelo de Uppsala. 

Segundo Yin (2004, p. 23), a esencia do estudo de caso é “o intento de aclarar 
unha decisión ou un conxunto de decisións: por que foron tomadas, como foron 
implantadas e con que resultado”. A preferencia por utilizar o estudo de caso debe 
levarse a cabo cando se estudan acontecementos contemporáneos en situacións on-
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de os comportamentos de referencia non poden ser manipulados, pero é posible fa-
cer observacións directas. A falta de control sobre os acontecementos comporta-
mentais e a atención prioritaria aos acontecementos contemporáneos complementan 
as características do método (Yin, 2004). Estas premisas xustifican a adopción da 
metodoloxía do estudo de caso, xa que se pretende analizar o proceso de interna-
cionalización de Zara levándonos a un acontecemento contemporáneo, proveniente 
dun tema actual, que é a internacionalización das empresas. A elección dun estudo 
de caso único derívase do feito de que esa cadea constitúe unha organización sin-
gular no sector da moda, un sector altamente internacionalizado, e polo tanto ob-
servar o proceso de desenvolvemento desta convértese nunha oportunidade. 

Comezamos por realizar unha revisión bibliográfica cuxos obxectivos son a 
busca de conceptos e o establecemento dun referencial teórico que apoie a análise 
de caso. Con este fin, utilizáronse datos secundarios obtidos da web da empresa e 
de varios estudos de caso (Alonso Álvarez, 2000; Barreiro, 2007, 2008; Bonache 
Pérez e Cerviño Fernández, 1996; Bonnin, 2002; Castellano, 1993; Ferdows et al., 
2004; Fraiman e Singh, 2002; Guemawat, 2003; López e Fan, 2009; McAfee, 
2004; Vázquez García, 2000). 

 Lévase a cabo, de modo auxiliar, unha análise cuantitativa coa axuda dunha 
matriz de correlación de Pearson para as variables dos países nos que opera Zara, 
tales como a información relativa ao ano de entrada nos países destinatarios, a for-
ma de entrada (filial propia, joint venture o franchising), a poboación (U.S. Census 
Bureau, International Data Base, Estimación 2008), o PIB do país (paridade do 
poder adquisitivo e PIB nominal per capita –International Monetary Fund–-World 
Economic Outlook Database, October 2009), se o país pertence ou non á OCDE 
(OCDE Country Members-www.oecd.org), o número total de tendas e o total de 
cidades nas que posúe tendas máis alá do continente de actuación. Chile foi incluí-
do como membro da OCDE e os datos do PIB de Andorra, Porto Rico e Mónaco 
son da CIA World Factbook (2008). Utilizouse o SPSS 17.0 para a análise de corre-
lación, e a correlación de Pearson para a correlación bivariante e a proba para unha 
cola (1-tailed). 

Os datos primarios foron obtidos en entrevistas con especialistas españois, e na 
sede española de Inditex, polo executivo de relacións con investidores e pola exe-
cutiva de comunicacións corporativas, e en Brasil polo executivo da área financei-
ra.  

3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
Malia a ampla literatura sobre internacionalización do comercio ao detalle, co-

mo os traballos de Alexander e Myers (2000) ou de Moore e Fernie (2004), que si-
nalan que os retallistas de moda como The Gap, Gucci, Escada, Ralph Lauren, 
H&M, Benetton, Mango e Zara teñen recoñecido o atractivo internacional das súas 
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imaxes de marca, da súa liña de produtos e dos seus métodos de merchandising, e 
que exploraron esas vantaxes mediante unha extensa rede de tendas internacionais. 
Pero, dun modo xeral, esa literatura está dominada por estudos de internacionaliza-
ción das grandes redes de supermercados como Warl-Mart, Carrefour, Ahold, Me-
tro, Tesco, Safeway e Reweou e de grandes almacéns como Marks and Spencer. 
Unha análise de toda a base de datos do Journal of International Business Studies 
só  presenta  un  título  (Evans  e  Mavondo,  2002)  coa  palabra  “retail”  ou 
“reailing” no título que estea relacionado coa internacionalización do comercio po-
lo miúdo. 

3.1. O MODELO INCREMENTAL DE UPPSALA 

Varios estudos sobre negocios internacionais indican que o proceso de interna-
cionalización das empresas ten lugar a partir dun incremento gradual da súa parti-
cipación internacional. Estes estudos teñen lugar a partir dos anos setenta, coa pu-
blicación dunha serie de traballos na Universidade de Uppsala (Suecia) sobre a in-
ternacionalización das empresas suecas. A partir destes estudos iniciais desenvol-
veuse un modelo sobre como esas empresas optaron polos mercados e sobre as 
formas de entrada neles cando decidiron internacionalizarse: é o que se denomina, 
respectivamente, cadea de establecemento e distancia psíquica. Nestes estudos des-
tacan os traballos de Hornell, Vahlne e Wiedersheim-Paul (1973); de Johanson e 
Wiedersheim-Paul (1975) e de Johanson e Bahlne (1977, 1990). Esa nova liña de 
pensamento supón que os estudos de negocios internacionais deixen de ser analiza-
dos desde unha óptica estritamente económica para seren tamén examinados desde 
a perspectiva da teoría comportamental da empresa (Cyert e March, 1963; Aharoni, 
1966; Nelson e Winter, 1982) e desde a teoría de Penrose (1959). Desde o punto de 
vista destes investigadores, a empresa internacional defínese como unha organiza-
ción caracterizada por procesos acumulativos de aprendizaxe, que presenta unha 
estrutura complexa de recursos, competencias e influencias. Estes procesos refíren-
se a unha relación entre o desenvolvemento do coñecemento sobre os mercados e 
as operacións no exterior, así como a un maior compromiso dos recursos dos mer-
cados estranxeiros sobre os outros (Johanson e Vahlne, 1990). 

Un dos supostos da Escola é que a internacionalización da empresa se produce 
en función do seu crecemento (Carlson, 1975). Cando o mercado interno está satu-
rado e, en consecuencia, diminúe o número de oportunidades rendibles impedindo 
a ampliación da empresa, débense buscar novos lugares para a expansión, polo 
xeral a expansión xeográfica. Desde esta perspectiva, o proceso de internacionali-
zación non é visto como unha secuencia de pasos planificados e deliberados, senón 
como unha secuencia de pasos elementais de natureza incremental co obxectivo de 
beneficiarse da aprendizaxe a través de sucesivas etapas de compromiso –cada vez 
maiores– cos mercados estranxeiros. 
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Desta forma, a internacionalización das empresas é vista como un proceso de 
aprendizaxe no que a empresa inviste recursos gradualmente e adquire coñecemen-
tos sobre un determinado mercado internacional de maneira incremental. 

Os estudos de Johanson e Wiedersheim-Paul (1975) sinalan que o concepto da 
cadea de establecemento se refire ao feito de que a empresa se desenvolve nun de-
terminado mercado internacional investindo recursos de forma secuencial. En con-
trapartida, a cantidade de recursos investidos no mercado de destino depende do 
grao de coñecemento que a empresa teña dese mercado. Polo tanto, canto maior 
sexa o grao de coñecemento da empresa sobre determinado mercado, maior será a 
tendencia a investir recursos nel. A cadea de establecemento ilústrase mediante a 
proposta de catro etapas de desenvolvemento gradual: actividades de exportación 
ad-hoc, actividades de exportación mediante representantes, oficinas de vendas e 
produción local. Porén, non todas as empresas poden seguir estas catro etapas da 
cadea de establecemento: as empresas que posúen moitos recursos poden non reco-
rrer ás etapas iniciais, ou o tamaño dos mercados de destino pode non ser o sufi-
cientemente atractivo, o que impedirá un investimento considerable de recursos ne-
se mercado. 

A distancia psíquica –segunda característica apuntada por Johanson e Wieders-
heim-Paul (1975)– defínese como as diferenzas percibidas entre os valores, as 
prácticas de xerencia e a educación entre dous países, características estas que son 
consideradas importantes nos procesos de internacionalización, xa que restrinxen 
os investimentos iniciais da empresa en países considerados culturalmente distin-
tos. A evidencia suxire que a empresa comeza o seu proceso de internacionaliza-
ción en países considerados culturalmente próximos, diminuíndo así o grao de in-
certeza inherente ao proceso de internacionalización (Cyert e March, 1963). Á 
transferencia das operacións para países culturalmente próximos engádese o feito 
de que as empresas adquirirán coñecementos tanto do mercado de destino como 
sobre a forma de internacionalizar as súas actividades: o coñecemento sobre os 
mercados de destino non pode ser transferido, xa que é específico de cada mercado; 
porén, o coñecemento dos procesos de internacionalización pode ser utilizado máis 
adiante para penetrar noutros mercados –know-how en internacionalización– (Cas-
son, 1994). 

Os resultados dos estudos realizados orixinaron o modelo de Uppsala ideado 
por Johanson e Vahlne (1977). O modelo proposto baséase en tres supostos: o pri-
meiro refírese a que o coñecemento necesario para a internacionalización se adqui-
re sobre todo a través da experiencia e representa, polo tanto, o que é máis relevan-
te nos procesos de internacionalización (Penrose, 1959); o segundo fai referencia a 
que a falta de coñecemento representa o maior obstáculo nos procesos de interna-
cionalización; e por último, o terceiro sinala que a internacionalización das opera-
cións da empresa se realiza de maneira gradual. 

Desta maneira, o proceso de internacionalización é visto como un proceso de 
aprendizaxe no que a empresa inviste recursos de maneira paulatina nun determi-
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nado mercado a partir da adquisición gradual de coñecementos. Dous conceptos 
encaixan neste contexto intentando explicar o modelo: o coñecemento e o com-
promiso (Johanson e Vahlne, 1977). O primeiro refírese ao coñecemento do mer-
cado de destino e o segundo ao importe dos recursos investidos en determinado 
mercado internacional e ao grao de especificidade deses recursos, ou á posibilidade 
de utilizar eses recursos noutros mercados sen que se deprecien. Johanson e Vahlne 
(1977) entenden o coñecemento e o compromiso como estados do modelo e de-
mostran que eses aspectos interactúan con outros dous aspectos: coas decisións de 
compromiso e co seu funcionamento actual, denominados polos ditos autores como 
transitorios. 

As decisións de compromiso indican, respecto das decisións de investir, onde 
invisten as empresas recursos alternativos, tendo en conta que esas decisións xa fo-
ron previamente testadas co obxectivo de diminuír o grao de incerteza, feito in-
herente ao proceso de internacionalización, segundo Cyert e March (1963). En re-
lación co outro aspecto transitorio proposto –as operacións/actividades actuais–, 
supoñemos que estas representan a principal fonte de coñecemento da empresa. 

Segundo Johanson e Vahlne (1977), os aspectos relacionados co estado do mo-
delo –coñecemento e compromiso– interactúan cos aspectos transitorios –decisións 
de compromiso e operacións actuais–, conferíndolle dinamismo a aquel. Así, canto 
máis inviste unha empresa en determinado mercado internacional, máis coñece-
mento adquire sobre este mercado; canto maior é o coñecemento sobre determina-
do mercado, maior é a aptitude para efectuar novos investimentos; canto maior é o 
grao de aptitude dunha empresa, maior é a probabilidade de que os investimentos 
se realicen. 

Obsérvase que os aspectos transitorios desempeñan un dobre papel no proceso 
de internacionalización da empresa: son o resultado do compromiso e do coñece-
mento realizados no pasado e determinan os niveis de coñecemento e de compro-
miso que serán levados a cabo no futuro. 

3.2. FORMAS DE ENTRADA NOS MERCADOS INTERNACIONAIS 

Cando unha empresa ten previsto chegar a ser internacional debe crear unha es-
tratexia de entrada, que se compón de moitas decisións individuais, entre as que 
poden apuntarse: 1) a elección de produtos e mercados de destino, 2) os obxectivos 
e metas no mercado de destino, 3) a elección da forma de entrada, 4) o plan de 
marketing para penetrar no mercado de destino e, por último, 5) o sistema de con-
trol para monitorear o desempeño no mercado de destino (Root, 1986, p. 3). A es-
tratexia de entrada axústase o mellor posible, polo tanto, aos recursos da empresa, 
ás metas e á situación do mercado para obter un desempeño satisfactorio. 

O dito autor engade que dalgunha maneira é posible prever como as empresas 
variarán as súas formas de entrada ao longo do tempo na medida en que as súas 
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preferencias se encamiñen cara aos métodos que lles permitan un maior control das 
operacións. Así, as empresas iranse involucrando en operacións que requiran un 
maior control e un maior risco a medida que o coñecemento dos mercados e o 
compromiso vaia aumentando (figura 1). Desa forma, Root (1986) está de acordo 
co modelo de Uppsala.  
 

Figura 1.- Evolución na forma de entrada para 
unha empresa manufactureira 
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FONTE: Root (1986, p. 18). 

 
Root (1986, pp. 6-7), en relación coas formas de entrada nos mercados interna-

cionais, sinala tres formas distintas: 1) a entrada por exportación, coa importación e 
exportación de bens físicos entre un país e outro; 2) as formas de entrada contrac-
tuais, normalmente no longo prazo e que implican alianzas entre a empresa que 
busca a súa internacionalización e a outra empresa do país anfitrión; e 3) o investi-
mento directo pola adquisición da propiedade dunha empresa localizada no país de 
destino. 

O modelo de Cavusgil (1980) inclúe a internacionalización mediante etapas ba-
seadas no modelo do ciclo de vida do produto de Vernon (1966), na que cada etapa 
seguinte é vista como unha innovación para a empresa. Así, defínense cinco etapas: 
 
− Etapa 1: Mercado doméstico: a empresa non exporta. 
− Etapa 2: Pre-exportación: a empresa recompila información e avalía as posibili-

dades da exportación; porén, carece de información básica sobre a exportación 
(custos, riscos). 

− Etapa 3: Participación experimental: a empresa exporta cunha participación 
marxinal reducida e intermitente, sendo reducidas as distancias culturais e físicas 
dos mercados, é dicir, para países de baixa distancia psíquica. 

− Etapa 4: Participación alta: hai un esforzo sistemático para incrementar as expor-
tacións para diversos mercados, mesmo con exportacións directas. A estrutura or-
ganizacional está adaptada á nova realidade. 
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− Etapa 5: Participación comprometida: a empresa é moi dependente do exterior, 
como un exportador activo, e os seus xestores enfróntanse ao dilema de asignar 
os recursos escasos no mercado interno ou no externo. Moitas empresas teñen in-
vestimentos directos ou contratos de franquías. 

 
O franchising é unha forma de licenza na que unha empresa autorízalle o seu 

sistema de negocios a outra empresa independente ou, mesmo, a unha persoa. O 
acordo autoriza ao franquiado a facer negocios co nome do franquiador, a usar o 
seu sistema de marketing e as súas marcas (Root, 1986, p. 109). A idea da cadea do 
franchising é que todos utilicen o modelo da mesma maneira. 

De acordo con Root (1986, p. 110) e con Cavusgil et al. (2002, p. 94), cando o 
franchising é elixido como forma de entrada presenta as seguintes vantaxes: a rápi-
da expansión nun mercado estranxeiro con baixo risco financeiro e político, a es-
tandarización do marketing e que os franquiados estean motivados. Entre as des-
vantaxes están a perda do control total sobre as operacións do franquiado, as limi-
tacións no beneficio do franquiado e as restricións impostas polos Gobernos en ter-
mos de acordos de franchising. 

A internacionalización mediante o franchising pode ser considerada unha boa 
opción se a empresa desexa expandirse pero non quere investir no país, nin os seus 
produtos poden ser exportados, nin o sistema de negocios (business system) pode 
ser transferido facilmente (Toot, 1986, p. 110). 

As joint ventures son un tipo especial de propiedade compartida que está com-
posta polo investimento de dúas ou máis empresas. A joint venture é unha forma 
común de participación en empresas que saen da etapa de exportación cara a unha 
maior participación nas operacións no exterior (Cavusgil et al., 2002, pp. 100-101). 
Estas poden clasificarse como maioritaria, minoritaria ou metade e metade. As joint 
ventures utilízanse a miúdo nos países onde se prohibe ou non se estimula o inves-
timento directo. Porén, nesta forma de entrada tanto os investimentos coma o risco 
son compartidos, e os puntos fortes de cada un poden axudar ao bo desempeño do 
negocio. Unha decisión fundamental é a elección do socio local, por ese motivo es-
te tipo de acordos con frecuencia adoita ser comparado cun matrimonio. 

O investimento directo coa apertura de filiais propias ten a súa importancia nos 
procesos de internacionalización, destacando un resumo das súas vantaxes e des-
vantaxes. Así, o investimento directo reduce os riscos de transacción ao proporcio-
narlle á empresa vantaxes da localización no mercado de destino resultantes dos 
custos competitivos e do acceso a recursos críticos, permitindo o desenvolvemento 
de novos coñecementos e capacidades que fortalecen a súa competitividade inter-
nacional e o fortalecemento do coñecemento/aprendizaxe da organización en dis-
tintos mercados. 

Esta forma de entrada esixe un maior empeño da organización, pois é un proce-
so menos flexible (incluíndo os investimentos) e está máis suxeito ao risco econó-
mico e político. Esta forma de entrada nas súas primeiras fases presenta desvan-
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taxes asociadas á súa orixe externa, xa que este investidor ten máis custos ca un in-
vestidor local, pero en fases máis avanzadas, cando o número de filiais no exterior 
aumenta, a experiencia internacional fortalécese, de acordo co apuntado polo mo-
delo de Uppsala. 

Porén, Hitt et al. (1997) sinalan que en etapas avanzadas os custos de transac-
ción e coordinación da organización aumentan, podendo reducirse os beneficios. A 
mesma lóxica aplícase se a internacionalización levouse a cabo en moitos mercados 
diferentes, desde o punto de vista da distancia psíquica, dados os custos de xestión 
de distintas unidades en diferentes localizacións e de xestión das diferenzas políti-
cas e culturais. 

4. O CASO ZARA E O SEU MODELO DE NEGOCIOS 
Cómpre sinalar que Zara é un fenómeno recente, e que traballos como o de Ke-

llogg et al. (2002) non presentaban a Zara como unha empresa que transformou a 
moda no século XX. Easey (2009, p. 13) destaca que “moitas marcas como Gap, 
Zara e H&M, que só eran marcas nacionais hai uns anos, agora son internacio-
nalmente recoñecidas”. Okonkwo (2007) presenta a Zara, á H&M sueca e á Top 
Shop británica como moda estilo pasarela “catwalk style” de baixo custo, á vez que 
as sitúa entre as influentes por ter tido a confianza de ser experimentais e a audacia 
suficiente para fusionar a moda high street con luxo nunha prenda de confección. 
Tungate (2008), falando tamén sobre as marcas de moda, di que o segredo do poder 
de Zara é que, malia ser barata para comprar, non se sente que é barato. 

O grupo español Inditex (Industria de Diseño Textil) desenvolve actividades re-
lacionadas co design, coa produción e coa distribución. Foi fundado no ano 1963 e 
a primeira tenda Zara data do ano 1975. Inditex é o holding do grupo desde o ano 
1985, e tamén un dos maiores grupos de distribución de moda a escala global, con 
4.278 establecementos en total, dos cales 1.529 se distribúen en setenta e dous paí-
ses de Europa, América, Asia-Pacífico, Oriente Medio e África (Inditex, 2009). 
Ademais de Zara –a maior das súas cadeas comerciais–, o grupo conta con outras 
oito marcas: Kiddy Class (Skhuaban para outros países distintos de España e de 
Portugal), Pull and Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara 
Home e Uturqüe. O crecemento do Grupo Inditex reflíctese en que o número dos 
seus traballadores é cada vez maior –69.240 a finais do exercicio 2006– (Inditex, 
2009). 

O seu singular modelo de xestión (Ferdows et al., 2002, 2004; Fraiman e Singh, 
2002), baseado na innovación, na flexibilidade e na súa forma de entender a moda 
con creatividade e design de calidade combinada cunha resposta rápida ás esixen-
cias do mercado, permitíronlle unha rápida expansión internacional e unha boa re-
cepción dos seus diferentes conceptos comerciais. Nos últimos anos Inditex ten un 
crecemento sostido por riba da media do sector, alcanzando unas vendas no ano 
2007 de 9.435 billóns de euros (8.196 billóns de euros no ano 2006). 
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O modelo de negocio de Zara caracterízase por un elevado grao de integración 
vertical, en lugar doutros modelos desenvolvidos por competidores internacionais, 
no que se integran todas as fases do proceso da moda: design, manufactura, loxísti-
ca e distribución en tendas propias. Conta cunha estrutura flexible e cunha forte 
orientación cara ao cliente. A clave deste modelo é a capacidade de adaptar a oferta 
no menor tempo posible aos desexos dos consumidores. Para a marca, o tempo é o 
principal factor que cómpre considerar. A integración vertical permite reducir os 
prazos e dispoñer dunha gran flexibilidade cunha redución das existencias ao mí-
nimo e reducindo ao máximo o “risco da moda”. 

O éxito das coleccións reside na capacidade de recoñecer e asimilar os constan-
tes cambios nas tendencias da moda, deseñando en cada momento novos modelos 
que respondan aos desexos dos consumidores. Zara aproveita a flexibilidade do seu 
modelo de negocio para adaptarse aos cambios que poden ter lugar durante unha 
colección e, así, poder reaccionar a eses cambios presentando novos produtos nas 
tendas no período de tempo máis curto posible. 

Os novos modelos son integramente desenvolvidos polos equipos de creación 
das diferentes cadeas. Mentres que os outros players necesitan uns seis meses de 
media para o design e outros tres meses para fabricar e colocar os novos produtos 
nos  puntos  de  venda,  Zara  realiza  todo  ese  proceso  aproximadamente  en  quin-
ce días. 

O marketing de Zara é o seu propio punto de venda. A empresa gasta de media 
o 0,l3% dos seus ingresos en marketing, cifra considerada moi baixa en compara-
ción coa competencia, que gasta de media entre un 3% e un 4%. 

A estratexia adoptada por Zara, segundo Mazaira et al. (2003), e confirmada 
nas  entrevistas,  é  o  investimento  na  localización  e  no  merchandising  visual 
das súas tendas. O punto de venda é elixido coidadosamente, sendo importantes os 
grandes centros comerciais e a localización do público destinatario, xa sexan shop-
pings centers de consumidores cun alto poder adquisitivo ou rúas de compras 
(flagships). O layout das tendas desenvólvese nunha tenda piloto en Arteixo, tenda 
que é visitada na sede de Inditex cando se realizan as entrevistas e, unha vez apro-
bado, un equipo viaxa a cada tenda para implantar o novo layout. 

Esa reestruturación ten lugar en períodos de catro ou de cinco anos, aínda que 
periodicamente se actualizan nos layouts en vigor. Este modelo de tenda foi creado 
e copiado en todo o mundo. A copia de modelos de cadeas e a súa internacionaliza-
ción é unha característica do Grupo Inditex. Un exemplo é a cadea Uterqüe de ac-
cesorios e complementos de moda, que comezou as súas actividades no ano 2008 
nas cidades españolas da Coruña, Madrid e Barcelona, e que conta con tendas in-
ternacionais en Portugal e en Grecia. Segundo os directivos de Inditex, a súa cultu-
ra permite facilmente o desenvolvemento de novas cadeas de tendas. 

As tendas non teñen liberdade para determinar os prezos da mercadoría que se 
vai vender. O prezo base é determinado na matriz (en euros), sendo a referencia pa-
ra fixar o prezo en cada tenda, que varía de acordo co custo da distribución e co 
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marketing desenvolvido. As prendas xa saen do centro de distribución co prezo na 
etiqueta e son enviadas a cada tenda. O seu cliente típico sabe que as pezas dispo-
ñibles nos establecementos comerciais hoxe non o estarán durante a semana ou, 
mesmo, ao día seguinte. As pezas son únicas, non existindo reposición de stock, o 
que estimula ao consumidor a adquirilas no momento da visita á tenda. O cliente 
tamén é estimulado a visitar constantemente a tenda para ver novos produtos, e iso 
ocorre nunha media de oito a doce visitas/ano en mercados maduros. 

A integración vertical sinalada por Cristopher et al. (2004) e verificada nas en-
trevistas é parte da filosofía de traballo do grupo, segundo a cal para conseguir o 
éxito é necesario ter unha man na fábrica e outra no cliente, é dicir, é necesario 
controlar o que sucede co produto antes de que o consumidor o adquira. De acordo 
con esa filosofía, Zara desenvolveu unha cadea de distribución creando, producin-
do, distribuíndo e dispoñendo de nova mercadoría nos seus puntos de venda cada 
quince días. 

Nun mercado volátil onde o ciclo de vida dos produtos é curto, é recomendable 
ter poucos activos para a produción, pero Zara contradí esa lóxica. Aproximada-
mente a metade dos seus produtos prodúcese nas súas propias estruturas, mentres 
que as cores e preto do 40% dos tecidos son adquiridos noutras fábricas do Grupo 
Inditex. O feito de posuír a súa propia estrutura permítelle ter un mellor control e 
planeamento de produción e capacidade, o que sería imposible se dependese de 
provedores externos, sobre todo se se localizaran en países moi distantes. 

Toda a produción se recibe no centro loxístico a partir do cal se distribuirá á vez 
a todas as tendas do mundo cunha frecuencia elevada e constante –dúas veces por 
semana–, incluíndo sempre en cada envío novos modelos, o que permite unha 
constante renovación da oferta nas tendas. 

O sistema loxístico, baseado en aplicacións informáticas propias, permite que 
desde a recepción do pedido no centro de distribución ata a entrega da mercadoría 
na tenda discorra un período de tempo medio de 24 horas para os establecementos 
europeos, e un máximo de 48 horas para as tendas de América ou de Asia-Pacífico. 

Zara non utiliza toda a súa capacidade de almacenamento porque opera practi-
camente en just in time, malia o cal aínda dispón de capacidade extra para cubrir 
eventuais picos de demanda. O centro de distribución distribúe os pedidos de forma 
totalmente automatizada e con etiquetas cara aos seus destinos finais, utilizando o 
camión para a maioría dos países europeos (excepto ás illas e aos países nórdicos) e 
o avión (aeroporto de Santiago de Compostela en España e a cidade de Porto en 
Portugal). 

Para axilizar a toma de decisións, Zara, a diferenza doutros players do mercado, 
delega máis responsabilidade nos “propietarios” das tendas, dándolles o poder de 
negociar cos consumidores e cos empregados, e sobre todo de decidir que comprar 
da matriz para vender nas súas tendas, é dicir, non hai unha imposición por parte da 
matriz respecto dos produtos que deben venderse no punto de venda. Para satisfa-
cer a demanda dos responsables de tenda, a marca conta con profesionais na área 
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comercial (comerciais) que deciden o catálogo de produtos que estará dispoñible 
para que cada responsable de tenda escolla os mellores artigos. Se a demanda dun 
artigo en particular excede a oferta, é responsabilidade destes profesionais decidir 
que tenda enviará o artigo, sen que interfira a alta cúpula na decisión. 

Cun grande equipo de creación, os profesionais divídense en equipos, con dous 
designers e dous xerentes de produto por equipo. Zara é capaz de crear e recrear 
unha colección a tempo para todas as súas seccións (masculino, feminino e infantil) 
e liñas específicas (básica e deporte). Para iso tamén conta coa axuda doutro equipo 
–os store product managers–, que viaxa constantemente observando como visten 
as persoas e conversando cos “propietarios” das tendas para saber o que se está 
vendendo e cales son as tendencias, para anticipar o que se desenvolverá. Eles in-
forman aos designers do que constataron, o que axuda a estes a manterse actualiza-
dos nos cambios rápidos de tendencias. 

O mercado da moda está rodeado por cambios rápidos e dinámicos. Con este 
escenario, Zara, desde a súa fundación, preocúpase por como responder á demanda 
dos seus consumidores dunha forma rápida e áxil, producindo e entregando as súas 
pezas de roupa mentres estas están “de moda”. O modelo de negocios creado por 
Zara é coñecido internacionalmente como fast fashion e converteuse nun concepto 
que está sendo perseguido por varias empresas en todo o mundo. 

5. O PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE ZARA 
A expansión internacional de Zara comezou no ano 1988 coa apertura dunha 

tenda na cidade de Porto –no norte de Portugal–, onde as semellanzas culturais in-
clúen a lingua galega de orixe común. No ano 1989 abriu a súa primeira tenda en 
Nova York, e no ano 1990 a súa primeira tenda en París. No período 1992-1997 a 
marca entrou practicamente nun país por ano (a unha distancia media de case 3.000 
km  de  España)  ata  o  final  deste  período,  abrindo  tendas  en  sete  países euro-
peos, en Estados Unidos, México e Israel. A partir daquela, Zara comezou a ex-
pandir as súas tendas polo mundo máis rapidamente: foron máis de dezaseis países 
(a unha distancia media de 5.000 km de España) entre os anos 1998 e 1999, e de 
oito países (a unha distancia media de menos de 2.000 km) entre os anos 2000 e 
2001. Máis recentemente, a expansión céntrase na Europa Oriental, comezando por 
Polonia, e na rexión de Asia-Pacífico, logo de terse iniciado en Hong Kong e en 
Singapur. 

A rápida expansión da principal marca do Grupo Inditex levou a medrar no 
mercado internacional máis que as outras grandes cadeas de roupa. En compara-
ción, a rede sueca H&M engadiu oito países á súa cadea de tendas entre mediados 
dos anos oitenta e o ano 2001, e a norteamericana Gap cinco países. 

Zara, para a expansión da súa marca, escolle países que teñan un mercado se-
mellante ao español e un nivel mínimo de desenvolvemento económico, o que faci-
lita a súa entrada. Para estudar unha oportunidade de entrada específica, un equipo 
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comercial da sede realiza unha análise macro e micro. A análise macro incide sobre 
as variables macroeconómicas locais e a súa posible evolución futura, sobre todo 
en termos de como as ditas variables afectarían ás perspectivas das tendas (por 
exemplo, tarifas, impostos, desembolsos legais, salarios, prezos e bens). A análise 
micro, levada a cabo no ámbito local, céntrase no sector de información específica 
sobre demanda local, canles, locais dispoñibles para tendas e competidores. Zara, a 
diferenza dos seus competidores, céntrase máis nos prezos de mercado que nos 
seus propios desembolsos, á espera dos seus prezos nun determinado mercado. Es-
tas previsións son, polo tanto, realizadas sobre estimacións de custos, considera-
cións de distancia, tarifas e impostos, etcétera, para ver se é posible poder chegar a 
un mercado potencial con rendibilidade e cun rendemento o suficientemente rápido 
(un ou dous anos logo da apertura da primeira tenda nun novo mercado). 

A aplicación concreta deste modelo para a análise do mercado varía bastante 
segundo o país. Se a avaliación dun determinado mercado realizada polo equipo 
comercial fora positiva, o paso seguinte debe ser avaliar a forma de incluír o novo 
mercado no grupo. A diferenza de España, onde todas as tendas da marca son ad-
quiridas e xestionadas pola propia empresa, internacionalmente existen tres formas 
diferentes de entrada no mercado: filiais propias, joint ventures e franchising. A 
marca emprega habitualmente só un destes modos de participación no mercado dun 
país determinado, aínda que ás veces cambiou dun modo a outro. 

Zara expándese internacionalmente a través de tendas propias en países con 
boas perspectivas de crecemento e cun baixo risco empresarial. As filiais propias, 
porén, implican un compromiso de máis recursos, incluída a xestión do tempo. 

Os contratos de franchising adoitan ter unha duración de cinco anos, e os fran-
quiados xeralmente son fortes financeiramente e son socios en negocios comple-
mentarios. As franchisings son exclusivas dun só franquiado por país. Cóbrase 
unha taxa de entre un 5% e un 10% das vendas ao franquiado, e ofréceselle pleno 
acceso aos servizos corporativos, tales como recursos humanos, formación e loxís-
tica, sen custo adicional. 

Para ilustrar a importancia do coñecemento de mercado dispúxose dun período 
dunha década desde o inicio do proceso de internacionalización ata a entrada nos 
mercados árabes (Emiratos Árabes Unidos e Kuwait no ano 1998 e Arabia Saudita 
no ano 1999). 

Zara utiliza joint ventures nos maiores e máis importantes mercados onde hai 
barreiras á entrada directa que, na maior parte dos casos, están relacionadas coa di-
ficultade para obter un espazo nos centros comerciais máis importantes (flagships). 
A finais do ano 2001, vinte tendas de Zara en Alemaña e en Xapón foron xestiona-
das a través de joint ventures, co estándar dun 50% para Inditex e doutro 50% para 
os seus socios locais. 

A primeira tenda de Zara abre en cada mercado a miúdo como unha tenda mo-
delo nunha gran cidade coa misión de desempeñar un papel especialmente crítico 
en refinar o marketing mix a nivel local que ofreza un visión detallada da demanda. 
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O marketing mix que xorde nesta tenda tamén se aplica a outros establecementos 
da marca no país. 

Os prezos máis elevados fóra de España implican un posicionamento un pouco 
distinto de Zara no resto de mundo, sobre todo nos mercados emerxentes. É o caso 
do mercado brasileiro, cunha posición moi superior á dos competidores externos 
como a cadea holandesa C&A. 

En España, ao redor do 80% dos españois poden pagar os produtos de Zara. En 
México, por razóns culturais e económicas, a clientela da marca é máis restritiva, e 
só a clase alta e a clase media posúen condicións financeiras para comprar en Zara. 
Tamén sucede o mesmo cunha gran parte dos países de América do Sur. 

Diferenzas á parte, Zara continúa con éxito a súa expansión internacional: no 
ano 2005 as vendas internacionais representaron o 68,9% do total e no ano 2006, o 
73% do total. O grao de internacionalización (vendas internacionais sobre o total 
de vendas) da cadea Zara é maior que o de Inditex, cuxo grao de internacionaliza-
ción é do 57% no ano 2005, do 60% no ano 2006 e do 63% no ano 2007. A marca 
ten previsto continuar a súa internacionalización coa apertura de máis tendas en to-
do o mundo e coa adquisición de novos mercados en países nos que aínda non se 
introduciu, como no mercado indio, onde a partir do ano 2010 iniciou a apertura 
das primeiras tendas de Zara cunha joint venture –coa Trend Limited, do Grupo 
Tata–. 

6. ANÁLISE DE CASO 

6.1. ANÁLISE DE ZARA DESDE A ÓPTICA DO MODELO DE UPPSALA 

A figura 2 mostra a evolución temporal do proceso de internacionalización de 
Zara. O primeiro país en ter unha filial local foi Portugal, e máis concretamente a 
cidade de Porto, que se atopa unida xeograficamente a Galicia máis alá dos aspec-
tos da lingua galega e portuguesa. Esa primeira experiencia está totalmente de 
acordo co modelo de Uppsala. Os pasos seguintes, é dicir, a entrada no mercado 
norteamericano, en Francia, México e Grecia non seguen exactamente o modelo de 
Uppsala, pero seguen un dos seus preceptos: un maior coñecemento do mercado e 
un maior compromiso. 

A figura 2 mostra a importancia e a evolución do proceso de internacionaliza-
ción. Nesta figura canto máis á esquerda no eixe horizontal –caso de Portugal–, 
máis antiga é a entrada no país receptor e, polo tanto, maior é o tempo de perma-
nencia nese mercado. No eixe vertical represéntase o número de tendas en cada 
mercado, polo tanto, canto máis superior sexa a posición, maior será o número de 
tendas  –casos de Francia e de Italia–. O tamaño de cada burbulla representa o nú-
mero de cidades atendidas por Zara en cada país anfitrión, de forma idéntica aos 
casos de Francia e de Italia. 
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Figura 2.- Proceso de internacionalización 

140

120

100

80

60

40

20

0

-20

-10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

FRA

POR

ITA

ALE
RU

GR

MEX

EE.UU.

BEL

XAP

ISR

SUE

TUR

VEN

ARX

KUW
EAU

BRA POL

CAN
HOL

IRL

AUS

CHI

AS RUS

CH

RT

SUI

SIN
HUN

MAL INDO
COL

FIL

ROM
CS

 
 
FRA: Francia; POR: Portugal; RU: Reino Unido; ALE: Alemaña; ITA: Italia; GRE: Grecia; MEX: México; 
EE.UU.: Estados Unidos; BEL: Bélxica; XAP: Xapón; ISR: Israel; SUE: Suecia; TUR: Turquía; VEN: Venezuela; 
ARX: Arxentina; KUW: Kuwait; EAU: Emiratos Árabes Unidos; AS: Arabia Saudita; BRA: Brasil; POL: Polonia; 
CAN: Canadá; HOL: Holanda; CHI: Chile; IRL: Irlanda; AUS: Austria; RUS: Rusia; CH: China; RT: Rep. Checa; 
SUI: Suíza; SIN: Singapur; HUN: Hungría; MAL: Malaisia; IND: Indonesia; COL: Colombia; FIL: Filipinas; 
ROM: Romanía; CS: Corea do Sur. 

NOTA: Número de tendas (vertical), cidades (tamaño da burbulla) e ano de inicio da internacionalización (hori-
zontal) no país receptor. Países seleccionados (tendas > 4). Datos da investigación, excluída España, actualizados a 
20 de xaneiro de 2009. 
 

Desa análise poden destacarse os seguintes aspectos: os países pioneiros nese 
proceso de internacionalización como Portugal (con 80 tendas en 23 cidades), Es-
tados Unidos (con 41 tendas en 24 cidades) e Francia (con 116 tendas en 70 cida-
des) representan mercados importantes na estratexia internacional de Zara; porén, 
os mercados relativamente máis novos como Reino Unido (con 63 tendas en 48 ci-
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dades) e Alemaña (con 65 tendas en 45 cidades) tamén teñen unha grande impor-
tancia estratéxica. 

Países de entrada máis recente, como Xapón (con 40 tendas en 18 cidades), Bra-
sil (con 25 tendas en 11 cidades) e máis recentemente Holanda (con 15 tendas en 
13 cidades), teñen unha importancia menor pero con distintos posicionamentos se-
gundo o caso; por exemplo, en Xapón –un mercado sofisticado e altamente compe-
titivo– e en Brasil Zara presenta un posicionamento diferenciado en relación cos 
principais mercados europeos. 

Os datos da investigación indican que se cumpre o modelo de Uppsala, seguin-
do un modelo de internacionalización gradual nos pasos iniciais e seguindo a lóxica 
da cadea de establecemento (coñecemento/compromiso) cos mercados a través da 
utilización  de  diversas  formas  de  entrada,  que  se  analizarán  na  próxima  sec-
ción. 

A lóxica da réplica do modelo de Zara en todos os mercados é un elemento que 
facilita o proceso de internacionalización. A alternancia das formas de actuación 
(investimento do tipo greenfield, joint venture ou franchising) e as alianzas locais 
nos mercados máis complexos e con socios locais é outro factor que contribúe á ló-
xica da internacionalización de Zara. 

6.2. ANÁLISE DE ZARA DESDE A ÓPTICA DAS FORMAS DE ENTRADA 

Malia as estratexias de entrada en novos mercados, Zara aínda posúe a gran ma-
ioría das súas tendas no mercado español (con 520 tendas en 47 cidades). O inves-
timento na apertura de tendas nos mercados internacionais realizouse de tres for-
mas distintas: 
 
1)  Filiais propias: aquí a estratexia lévase a cabo mediante o investimento directo, 

que é a forma máis cara de entrada e que implica os máis altos niveis de risco e 
de control. Zara adoptou esta estratexia para a maioría dos países europeos e de 
América do Sur que presentaran un alto potencial de crecemento e un baixo ris-
co na empresa. 

2) Joint ventures: esta é unha estratexia cooperativa na que se combinan o know 
how e as instalacións da empresa local coa experiencia da empresa no mercado 
exterior, especialmente nos grandes e competitivos mercados nos que é difícil 
adquirir propiedades flagship, que están en mans dos seus socios locais, ou can-
do hai outros tipos de obstáculos que esixen a cooperación cunha empresa local. 
En Alemaña Zara realiza no ano 1999 unha joint venture coa empresa alemá Ot-
to Versand (inicialmente unha joint venture do tipo 50-50 denominada Zara 
Deutschland GmbH), beneficiándose da experiencia desa empresa no sector da 
distribución, así como do coñecemento dun dos maiores e máis sofisticados 
mercados  de  Europa.  A  participación  posterior  de  Zara  aumentou  ata  o 
78%. 
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En Italia, as barreiras administrativas –neste país os comerciantes locais deciden 
se unha marca internacional pode operar nunha determinada cidade– xunto coa 
importante cantidade de recursos necesarios para a transferencia de control, le-
varon a Zara a unirse no ano 2001 ao Gruppo Percassi, unha empresa con éxito 
no sector inmobiliario. A participación aumentou desde o 51% inicial ata o 
80%. 
En Xapón, a experiencia do Grupo Bigi (joint venture do tipo 50-50 denomina-
da Zara Japan Corporation) no sector da confección, xunto co seu coñecemen-
to do mercado inmobiliario, animou a Zara a asinar un acordo con Bigi no ano 
1997, abrindo a súa primeira tenda en Xapón no ano 1998. 
A participación de Zara é hoxe do 100% de control en todos eses mercados, o 
que caracteriza a moitas das súas empresas iniciadas como joint ventures. A 
joint venture prevista co Grupo Tata (de India) segue a relación do 51% para 
Inditex e do 49% para o dito grupo. 

3) Franchising: esta estratexia escóllese cando hai un alto risco en países cultural-
mente distantes ou que teñen mercados pequenos ou cunha baixa previsión de 
vendas, como Arabia Saudita, Kuwait, Andorra ou Malaisia. Os franquiados de 
Zara seguen o mesmo modelo de negocio que coas filiais propias en relación 
cos produtos, coa localización, co design da tenda, coa loxística e cos recursos 
humanos, pero sendo responsables dos investimentos en activos fixos e da con-
tratación do persoal. Os franquiados de Zara poden devolver mercadorías e te-
ñen a exclusividade na súa área xeográfica, aínda que Zara ten o dereito de abrir 
as súas propias tendas no mesmo lugar. 

 
Outra característica de Zara, logo de seleccionar unha estratexia de entrada para 

un determinado país, é que segue un patrón de expansión na adquisición de puntos 
grandes e específicos (flagship), coa finalidade de obter información sobre o mer-
cado e adquirir novos coñecementos. 

A táboa 1 presenta unha mostra de 72 países na que nos continentes con maior 
distancia psíquica, como África e Oriente Medio, utilizaron o franchising como 
forma de entrada. Na rexión Asia-Pacífico, cun gran potencial para o crecemento e 
a internacionalización máis recente, o franchising é a forma preferida. En América, 
naqueles países cun menor potencial de crecemento utilízase o franchising, e nos 
países cun maior potencial utilízanse as tendas propias. En Europa segue a mesma 
forma de entrada: para mercados máis complexos utiliza as joint ventures e para 
mercados máis pequenos utiliza o franchising. 
 

Táboa 1.- Formas de entrada por continente (n=72) 
FORMA DE ENTRADA ÁFRICA AMÉRICA ASIA-PACÍFICO EUROPA ORIENTE MEDIO TOTAL XERAL 
Franchising 2         7 6 19 9 43 
Joint venture   1         2               3 
Sub. propia          8 2 16  26 
Total xeral 2 15 9 37 9 72 
FONTE: Elaboración propia. 
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A táboa 2 axuda a entender a internacionalización de Zara. As datas do inicio 
do proceso de internacionalización de Inditex (Dt-Inditex) e da cadea Zara (Dt-
Zara) teñen unha correlación positiva perfecta. Isto indica que o proceso de inter-
nacionalización é seguido de forma inmediata pola entrada nas operacións de Zara. 
Aínda que neste estudo non se analizou a entrada de Inditex en Exipto, levouse a 
cabo a través das cadeas Pull and Bear e de Bershka e non de Zara. 

Outra correlación negativa significativa é o número de tendas en función do 
tempo de internacionalización tanto de Inditex como de Zara, o que corrobora o 
concepto de cadea de establecemento do modelo de Uppsala. Moderadas correla-
cións negativas aprécianse para o número de cidades (Cid) en función do período 
de tempo empregado na internacionalización. Polo que respecta ao modo de entra-
da e á data da internacionalización, as correlacións son moderadamente positivas. 

É importante observar o proceso de internacionalización co desenvolvemento 
económico dos países nos que Zara actúa, como se ve polas correlacións existentes 
entre a actuación en países cunha alta renda per capita (PIB nominal per capita) e 
países membros da OCDE (OCDE). En relación coa poboación dos países (POP), 
non se verificou ningunha correlación, o que indica a estratexia de market seeking, 
é dicir, a decisión de internacionalizar relaciónase coa busca de novos mercados ou 
con dirixir os investimentos cara a mercados xa establecidos, pero con potencial de 
crecemento económico. O mesmo pódese verificar pola moderada correlación posi-
tiva en relación co número de cidades que posúen tendas de Zara e o PIB do país 
de acollida (PIB(PPP)), o que indica un potencial crecemento do mercado e un 
maior compromiso. 
 

Táboa 2.- Matriz de correlación de Pearson ( n=72) 
 POP PIB-(PPP) PIB  

nominal OCDE Dt-Zara Dt-Inditex Tendas Cidade Continente Entrada 

POP  1,000          
PIB-PPP  0,620**     1,000         

Sig.  0,000          
PIB nominal -0,152     0,069   1,000        

Sig  0,104          
OCDE -0,049     0,234*  0,528**   1,000       

Sig.  0,342     0,024   0,000        
Dt-Zara  0,051    -0,267* -0,332** -0,462**  1,000      

Sig.  0,334     0,012   0,003   0,000  0,000      
Dt-Inditex  0,050    -0,271* -0,330** -0,467** 1,000**    1,000     

Sig.  0,340     0,011   0,003   0,000  0,000      
Tendas  0,051     0,163   0,088   0,298** -0,693** -0,691**  1,000    

Sig.  0,336     0,086   0,236   0,006  0,000    0,000     
Cidade  0,163  0,413**   0,176   0,402** -0,391** -0,393**  0,220*   1,000   

Sig.  0,086     0,000   0,072   0,000  0,000    0,000  0,032    
Continente  0,114     0,016  -0,204* -0,466**  0,164    0,164 -0,164  -0,716    1,000  

Sig  0,170     0,446   0,045   0,000  0,084    0,085  0,084   0,070   
Entrada -0,148    -0,124  -0, 208* -0,348** 0,377**   0,368** -0,171  -0,193 0,252* 1,000 

Sig  0,107     0,149   0,042   0,001  0,001    0,001  0,076   0,052     0,016  
**Correlación significativa ao nivel de 0,01 (1-tailed); *Correlación significativa ao nivel de 0,05 (1-tailed). 

FONTE: Elaboración propia. 
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7. CONCLUSIÓNS 
Neste artigo presentouse unha comprensión da internacionalización de Zara con 

base en datos secundarios e en entrevistas, proporcionando apoios sobre o seu mo-
delo de negocios, a expansión internacional e as estratexias de entrada. Nun perío-
do de tempo relativamente curto Zara converteuse nunha empresa global na venda 
polo miúdo da moda en 72 países. 

O estudo mostra unha restrición ao método, á limitación da validez e á represen-
tatividade limitada ás xeneralizacións. Malia as entrevistas semiestruturadas reali-
zadas coa alta dirección e nunha segunda fase en Brasil, o uso de datos secundarios 
tamén limita a forza das conclusións. 

Pódese comprobar o modelo de Uppasala polo carácter evolutivo do seu proce-
so de internacionalización e pola comprobación do establecemento da cadea e, en 
parte, pola cuestión da distancia psíquica, pero acompáñase de distintas formas de 
entrada que mesmo relaciona esas formas de entrada con contratos exclusivos, co-
mo o exemplo do Grupo Delta Sport para a rexión dos Balcáns (Serbia, Montene-
gro). Un exemplo da distancia psíquica é que os principais mercados de América 
Latina son filiais propias. 

A tendencia de utilización de franchising por Zara ten lugar cando os países son 
pequenos, arriscados ou están suxeitos a importantes diferenzas culturais ou a ba-
rreiras administrativas que incentivan este modo de participación no mercado co-
mo, por exemplo, en Andorra, Islandia, Polonia e nos países do Oriente Medio (con 
restricións á propiedade estranxeira). Outros exemplos son asociacións con grupos 
locais coma nos casos de Indonesia (PT Mitra Adiperkasa TBK) ou a rexión do mar 
Báltico (Estonia, Lituania e Letonia) co MG Baltic Group (Apranga). Así, Zara vai 
participando en operacións que esixen un maior control e un maior risco (filiais 
propias) a medida que o coñecemento dos mercados e o compromiso van aumen-
tando, confirmando non só o modelo de Uppasa, senón tamén as estratexias da 
forma de entrada segundo Root (1986). 

 Tamén queda demostrado o interese polos mercados de renda alta, como pode 
verse tanto na participación en países membros da OCDE, onde só Australia e No-
va Celandia non teñen tendas de Zara. Outra demostración é que Zara ten presenza 
en todos os mercados cunha alta renda per capita, independentemente do tamaño 
do país como, por exemplo, en Luxemburgo, Noruega, Qatar, Suíza, Dinamarca, Ir-
landa, Emiratos Árabes Unidos ou Islandia, só por citar aqueles cunha maior renda 
per capita. 

O número de tendas por país e o número de cidades atendidas crece a medida 
que o mercado de acollida adquire importancia, de acordo cos presupostos de Carl-
son (1975) en relación co crecemento da firma e coa súa expansión territorial. 

Outra observación que xorde desta investigación –e que non estaba prevista ini-
cialmente– é a alta concentración de negocios en Europa ou na súa área de influen-
cia, o que pode suxerir futuros estudos en consonancia cos de Rugman (2005) para 
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demostrar o grao de concentración ou a rexionalización que posúe Zara na súa es-
trutura internacional ou, segundo Rugman e D’Cruz (2000), que estas grandes mul-
tinacionais son instrumentos clave para a integración económica. Ao ser unha em-
presa de internacionalización recente, existen retos como os estudos do modelo 
transnacional de Bartlett e Ghoshal (1989) e a cuestión da relación global versus 
local que merecen seguir estudándose. Futuros traballos en consonancia coa tradi-
ción económica (teorías da internalización, custos de transacción e paradigma 
ecléctico) poden ser útiles para analizar o fenómeno da internacionalización dunha 
cadea de venda polo miúdo. 

Porén, crese que neste caso é conveniente establecer algunhas precisións e unha 
mellor comprensión no ámbito da investigación dos negocios internacionais, así 
como axudas para futuros estudos. A investigación adicional podería supoñer a 
ampliación da investigación empírica, máis alá dos xestores de Inditex, cos prove-
dores, competidores e clientes, e desenvolver un marco teórico máis amplo, unha 
estratexia de entrada máis profunda e o grao de internacionalización de Zara versus 
os seus principais competidores como estratexias de negocio en España e no es-
tranxeiro. 
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