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Resumo: Baseado em modelos como o de Uppsala e da literatura dos modos de entrada em 
mercados internacionais, este artigo tem o objetivo de demonstrar o processo de internacionali-
zação da cadeia espanhola Zara. A proposta destina-se a verificar as etapas de internacionali-
zação e os distintos modos de entrada utilizada em vários países nos quais opera. É realizada 
uma pesquisa exploratória com dados primários e secundários, incluindo entrevistas semi-
estruturadas realizadas na sede da empresa em Arteixo, e dados do processo de internacionali-
zação da cadeia Zara. A pesquisa, para o conhecimento de mercado e as decisões de compro-
metimento, valida os preceitos do Modelo de Uppsala. Em relação à distância psíquica, a em-
presa segue o Modelo de Uppsala, no início do seu processo de internacionalização, mas a re-
levância dos mercados se torna mais importante com o processo de internacionalização e au-
mento no número de países. Os vários formatos, subsidiárias próprias, franchising e joint ventu-
res são utilizadas para a estratégia de internacionalização da Zara em função da importância, 
complexidade ou risco do país anfitrião. Conclui-se que, para a cadeia Zara, o Modelo de Upp-
sala pode ser comprovado no seu processo de internaciona-lização e na relação conhecimen-
to/comprometimento. 
Palavras chave: Zara / Uppsala / Internacionalização / Conhecimento / Comprometimento / País 
anfitrião / Decisão. 

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. INTRODUÇÃO
Baseado no referencial teórico gerado pela Escola de Uppsala e pelos modos de

entrada em mercados internacionais, o presente artigo objetiva analisar os pontos 
de convergência entre o modelo de Uppsala, os modos de entrada e o processo de 
internacionalização da Zara, indústria do vestuário pertencente ao Grupo Inditex, 
com sede na Espanha, a partir de evidências empíricas.  
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Para tanto é apresentada as idéias do modelo de Uppsala, amplamente influen-
ciado pelos trabalhos sobre a teoria da firma de Cyert e March (1963), Aharoni 
(1966) e de Penrose (1959). O modelo pauta-se nos trabalhos de Hornell, Vahlne e 
Wiedersheim-Paul (1973), Johanson e Wiedersheim-Paul (1975) e Johanson e 
Vahlne (1977; 1990) pesquisadores da Universidade de Uppsala que dá nome ao 
modelo. 

A contextualização da Zara, bem como a estratégia da indústria da moda e sua 
dinâmica competitiva voltada para a inovação e global sourcing também se faz 
presente nesta pesquisa, fornecendo subsídios para a análise pretendida. 

A internacionalização da firma é um tema de relevância para estudos ao passo 
que o estágio de internacionalização das empresas de um país é um dos indicadores 
do seu grau de desenvolvimento e maturidade para uma estratégia de competição 
global. 

Assim, o estudo está estruturado em sete partes. Nesta, aborda-se nosso objeto 
de estudo e justificativa. Na segunda parte apresentam-se os aspectos metodológi-
cos. Na terceira parte os aspectos relativos ao modelo de Uppsala e dos modos de 
entrada. Na quarta parte, tem-se o cenário da empresa do setor de vestuário estuda-
da, a Zara, buscando ambientar quanto a mesma e fornecer mais subsídios para a 
análise pretendida. Na quinta parte é apresentado o estudo de caso relativo ao pro-
cesso de internacionalização da Zara, buscando evidenciar elementos convergentes 
ao modelo proposto pelo modelo de Uppsala bem quanto aos modos de entrada. Na 
sexta parte uma análise segundo a óptica da escola de Uppsala e dos modos de en-
trada. Finalmente, apresentam-se às conclusões do estudo, apontam-se suas limi-
tações e são sugeridos temas para estudos futuros. 

2. METODOLOGIA 
Há uma longa tradição em estudos qualitativos na área de negócios internacio-

nais conforme Marschan-Piekkari e Welch (2004, p. 5) que aponta os trabalhos 
pioneiros de Johanson e Vahlne (1977) que utilizavam um conjunto de técnicas in-
cluindo os métodos qualitativos.  

Esta pesquisa consiste em um estudo de caso único, de caráter exploratório, so-
bre a cadeia Zara, do setor de vestuário, pertencente ao grupo Inditex, com sede na 
Espanha. Adota-se uma abordagem qualitativa a partir de dados obtidos com re-
lação ao processo de internacionalização, onde se busca identificar os modos de en-
trada e sua aderência ao Modelo de Uppsala. 

Segundo Yin (2004, p. 23), a essência do estudo de caso é “a tentativa de ilumi-
nar uma decisão ou conjunto de decisões: porque elas foram tomadas, como foram 
implantadas e com que resultado”. A preferência pelo uso do estudo de caso deve 
ser dada quando são estudados eventos contemporâneos, em situações onde os 
comportamentos relevantes não podem ser manipulados, mas é possível fazer ob-
servações diretas. A não exigência de controle sobre eventos comportamentais e o 
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foco primordial sobre acontecimentos contemporâneos complementam as caracte-
rísticas do método (Yin, 2004). Tais premissas justificam a adoção da metodologia 
de estudo de caso, visto se pretende analisar o processo de internacionalização da 
Zara, voltando-nos a um acontecimento contemporâneo, proveniente de um tema 
atual, que é a internacionalização das empresas. A opção por um estudo de caso 
único, deriva do fato da referida cadeia constituir-se em uma organização singular 
no setor de moda, altamente internacionalizada e, portanto observar o processo de 
desenvolvimento desta torna-se uma oportunidade. 

Inicialmente foi realizada uma revisão bibliográfica visando à busca de concei-
tos e o estabelecimento de um referencial teórico que suportasse a análise do caso. 
Para tanto, foram utilizados dados secundários, provenientes do site institucional da 
empresa, e de vários estudos de casos (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).  

É feita, de modo auxiliar, uma análise quantitativa, com o auxílio de uma matriz 
de correlação de Pearson para variáveis dos países nos quais a Zara atua, tais como 
informações sobre o ano de entrada nos países alvo, o modo de entrada (subsidiária 
própria, joint venture ou franchising); a População (U.S. Census Bureau – Interna-
tional Data Base – Estimativa 2008); o PIB do país (Poder de Paridade de Compra 
e PIB nominal per capita – International Monetary Fund – World Economic Out-
look Database, October 2009), país pertencente ou não a OCDE (OCDE Country 
Members – www.oecd.org); o número total de lojas e o total de cidades na qual 
possui lojas além do continente de atuação. O Chile foi incluído como membro da 
OCDE e os dados de PIB de Andorra, Porto Rico e Mônaco são da CIA World 
Factbook, de 2008. Foi utilizado o SPSS 17.0 para análise da correlação bem como 
a correlação de Pearson para a correlação bivariada e o teste para uma cauda (1-
tailed). 

Os dados primários foram obtidos em entrevistas com especialistas espanhóis, e 
na sede espanhola da Inditex, por executivo de relações com investidores e execu-
tiva de comunicações corporativas e, no Brasil, por executivo da área financeira.  

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
Apesar da ampla literatura sobre internacionalização do varejo como os tra-

balhos de Alexander e Myers (2000) ou o de Moore e Fernie (2004) que apontam 
que varejistas de moda como a The Gap, Gucci, Escada, Ralph Lauren, H&M, Be-
netton, Mango e Zara tem reconhecido o apelo internacional de suas imagens de 
marca, linha de produto e métodos de merchandising e explorado essas vantagens 
por meio de uma extensa rede de lojas internacionais. Mas, de um modo geral, essa 
literatura é dominada por estudos da internacionalização das grandes redes de su-
permercados como o Wal-Mart, Carrefour, Ahold, Metro, Tesco, Safeway e Re-
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weou e de lojas de departamentos como a Marks and Spencer. Uma análise de toda 
a base de dados do Journal of International Business Studies apresenta somente um 
título (Evans e Mavondo, 2002) com a palavra “retail” ou “retailing” no título e 
que seja relacionado à internacionalização do varejo. 

3.1. O MODELO INCREMENTAL DE UPPSALA 

Vários estudos sobre negócios internacionais indicam que o processo de inter-
nacionalização das firmas ocorre a partir de um incremento gradual de seu envol-
vimento internacional. Estes estudos ocorrem a partir da década de 70, com a pu-
blicação de uma série de trabalhos na Universidade de Uppsala, Suécia, sobre a in-
ternacionalização das empresas suecas. A partir desses estudos iniciais foi desen-
volvido um modelo de como essas empresas escolhiam os mercados, e as formas de 
entrada nos mesmos quando decidiam se internacionalizar, os quais denominaram 
de cadeia de estabelecimento e distância psíquica. Nestes estudos destacam-se os 
trabalhos de Hornell, Vahlne e Wiedersheim-Paul (1973), Johanson e Wie-
dersheim-Paul (1975) e Johanson e Vahlne (1977; 1990). Essa nova linha de pen-
samento fez com que os estudos de negócios internacionais deixassem de ser anali-
sados sobre uma óptica estritamente econômica para também serem examinados na 
perspectiva da teoria comportamental da firma (Cyert e March, 1963; Aharoni, 
1966; Nelson e Winter, 1982) e a teoria de Penrose (1959). Na visão destes pesqui-
sadores, a firma internacional define-se como uma organização caracterizada por 
processos acumulativos de aprendizagem e que apresenta uma estrutura complexa 
de recursos, competências e influências. Estes processos referem-se a uma relação 
entre o desenvolvimento do conhecimento sobre mercados e operações no exterior 
e um aumento do comprometimento dos recursos dos mercados estrangeiros sobre 
os outros (Johanson e Vahlne, 1990).  

Um dos pressupostos da escola é que a internacionalização da firma se dá em 
função de seu crescimento (Carlson, 1975). Quando o mercado doméstico está sa-
turado e, consequentemente, o número de oportunidades lucrativas diminui, impe-
dindo a ampliação da firma deve-se buscar novos lugares para expansão, normal-
mente a expansão geográfica. Nesta perspectiva, o processo de internacionalização 
não é visto como uma seqüência de passos planejados e deliberados, mas como 
uma seqüência de passos de natureza incremental, visando beneficiar-se da apren-
dizagem sucessiva por meio de etapas de comprometimento crescente com os mer-
cados estrangeiros. 

Desta forma, a internacionalização das firmas é vista como um processo de 
aprendizagem onde a empresa investe recursos gradualmente e adquire conheci-
mentos sobre determinado mercado internacional de maneira incremental.  

Os estudos de Johanson e Wiedersheim-Paul (1975) apresentam que o conceito 
de cadeia de estabelecimento refere-se ao fato de que a empresa se desenvolve em 
um determinado mercado internacional investindo recursos seqüencialmente. Em 
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contra partida, o montante de recursos investidos no mercado-alvo é dependente do 
grau de conhecimento da empresa a respeito desse mercado. Assim, quanto maior o 
grau de conhecimento da empresa sobre determinado mercado, maior a tendência 
em investir recursos no mesmo. A cadeia de estabelecimento é ilustrada através da 
proposição de quatro estágios de desenvolvimento gradual: atividades de expor-
tação ad-hoc, atividades de exportação por meio de representantes, escritório de 
vendas e produção local. Contudo, nem todas as empresas seguem os quatro está-
gios da cadeia de estabelecimento; empresas que possuem muitos recursos podem 
não recorrer aos estágios iniciais ou o tamanho dos mercados-alvo podem não ser 
suficientemente atrativos impedindo o investimento substancial de recursos nesse 
mercado.  

A distância psíquica, segunda característica observada por Johanson e Wie-
dersheim-Paul (1975), é definida como as diferenças percebidas entre valores, prá-
ticas gerenciais e educação de dois países, características estas consideradas impor-
tantes em processos de internacionalização, visto que restringe investimentos ini-
ciais da empresa em países considerados culturalmente distintos. As evidências su-
gerem que a empresa começa seu processo de internacionalização em países consi-
derados culturalmente próximos, diminuindo assim o grau de incerteza inerente ao 
processo de internacionalização (Cyert e March, 1963). Agrega-se à transferência 
das operações para países culturalmente próximos o fato das empresas adquirirem 
conhecimentos tanto do mercado-alvo quanto conhecimentos de como internacio-
nalizar suas atividades: o conhecimento sobre os mercados-alvo não pode ser trans-
ferido já que é próprio de cada mercado, contudo o conhecimento sobre os pro-
cessos de internacionalização pode ser utilizado posteriormente para penetração em 
outros mercados - know-how em internacionalização (Casson, 1994).  

Os resultados dos estudos realizados deram origem ao modelo de Uppsala idea-
lizado por Johanson e Vahlne (1977). O modelo proposto baseia-se em três pressu-
postos: o primeiro dá conta que, o conhecimento necessário à internacionalização é 
adquirido especialmente através da experiência, esta representando, portanto o que 
há de mais relevante em processos de internacionalização (Penrose, 1959); no se-
gundo temos que a ausência de conhecimento consiste no maior obstáculo em pro-
cessos de internacionalização e, por último, que a internacionalização das ope-
rações da empresa é realizada de maneira gradual. 

Desta maneira, o processo de internacionalização é visto como um processo de 
aprendizagem em que a empresa investe recursos em determinado mercado de ma-
neira paulatina a partir da aquisição gradual de conhecimentos. Dois conceitos in-
serem-se neste contexto buscando explicar o modelo: o conhecimento e o compro-
metimento (Johanson e Vahlne, 1977). O primeiro refere-se ao conhecimento do 
mercado-alvo e o segundo ao montante de recursos investidos em determinado 
mercado internacional e ao grau de especificidade desses recursos ou à possibilida-
de de utilizar tais recursos em outros mercados sem que os mesmos se desvalori-
zem. Johanson e Vahlne (1977) entendem conhecimento e comprometimento como 
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estado do modelo e apresentam que tais aspectos interagem com outros dois aspec-
tos: as decisões de comprometimento e as operações atuais, denominados pelos 
mesmos de transitórios.  

As decisões de comprometimento dizem respeito às decisões de investimentos, 
onde as empresas investem recursos em alternativas que já foram testadas ante-
riormente objetivando diminuir o grau de incerteza, fato inerente ao processo de in-
ternacionalização segundo Cyert e March (1963). Com relação ao outro aspecto 
transitório proposto –as operações/atividades atuais inferimos que estas correspon-
dem à principal fonte de conhecimento da empresa. 

Segundo Johanson e Vahlne (1977) os aspectos relacionados ao estado do mo-
delo –conhecimento e comprometimento interagem com os aspectos transitórios– 
decisões de comprometimento e operações atuais, conferindo dinamismo ao mes-
mo. Assim, quanto mais uma empresa investe em determinado mercado internacio-
nal, mais conhecimento adquire sobre este mercado; quanto maior o conhecimento 
sobre determinado mercado, maior a aptidão para efetuar novos investimentos; 
quanto maior o grau de aptidão de uma empresa, maior a probabilidade dos inves-
timentos serem efetuados. 

Observa-se que os aspectos transitórios possuem duplo papel no processo de in-
ternacionalização da empresa: é resultado do comprometimento e conhecimento 
efetuados no passado e determinam os níveis de conhecimento e comprometimento 
a serem efetuados no futuro. 

3.2. MODOS DE ENTRADA EM MERCADOS INTERNACIONAIS 

Quando uma empresa planeja tornar-se internacional deve criar uma estratégia 
de entrada, estas consistindo de muitas decisões individuais onde pode ser aponta-
do: 1) A escolha de produtos e mercados alvos; 2) os objetivos e metas no mercado 
alvo; 3) a escolha do modo de entrada; 4) o plano de marketing para penetrar no 
mercado alvo, e por último; 5) o sistema de controle para monitorar o desempenho 
no mercado alvo (Root, 1986, p. 3). A estratégia de entrada é então ajustada aos re-
cursos da empresa, metas e situação do mercado de forma a melhor obter um de-
sempenho satisfatório. 

Ainda o autor diz ser possível prever, de alguma forma, como as empresas alte-
ram os seus modos de entrada ao longo do tempo, na medida em que a sua pre-
ferência vai para modos que lhes proporcionem um maior controle das operações. 
Assim, as empresas vão-se envolvendo em operações que exigem maior controle e 
maior risco, à medida que o conhecimento de mercados e comprometimento vão 
aumentando (Figura 1). Dessa forma Root (1986) está em acordo com o Modelo de 
Uppsala. 

Ainda Root (1986, pp. 6-7) em relação aos modos de entrada em mercados in-
ternacionais apresenta três modos distintos de entrada: 1) entrada por exportação: 
com a importação e exportação de bens físicos entre um país e outro; 2) os modos 
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de entrada contratuais: normalmente de longo prazo, e que envolvem alianças entre 
a empresa que procura se internacionalizar e outra empresa do país anfitrião e; 3) 
investimento  direto:  pela  aquisição  da  propriedade  de  uma  empresa  localizada 
no país alvo ou pelo investimento direto 
 

Figura 1.- Evolução no modo de entrada para 
uma empresa manufatureira 

Tempo

C
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n
tr

o
le

Sole

Venture

Joint Venture

Exportaç o Agente/Distribuidorã

Exportaç o indireta ad hocã

Filial Exportaç o/
/Subsidiária

ã

Licenciamento

Risco  
FONTE: Root (1986, p. 18). 

 
O Modelo de Cavusgil (1980) vê a internacionalização por meio de estágios, es-

tes baseados no modelo do ciclo de vida do produto de Vernon (1966), cada estágio 
subseqüente é visto como uma inovação para a empresa. Assim, são definidos cin-
co estágios: 
 
− Estágio 1: Mercado Doméstico – a empresa não exporta. 
− Estágio 2: Pré-Exportação - A empresa recolhe informação e avalia possibilidade 

para exportação. Ainda tem falta de informação básica sobre a exportação (cus-
tos, riscos). 

− Estágio 3: Envolvimento Experimental - A empresa exporta, com um envolvimen-
to marginal reduzido e intermitente, sendo as distâncias culturais e físicas dos 
mercados reduzidas, ou seja, para países de baixa distância psíquica. 

− Estágio 4: Envolvimento Ativo - Há um esforço sistemático para incrementar as 
exportações para diversos mercados, inclusive com exportações diretas. A estru-
tura organizacional é adaptada à nova realidade. 

− Estágio 5: Envolvimento Comprometido - A empresa está muito dependente do 
exterior, como um exportador ativo, sendo que os gestores enfrentam dilemas em 
termos de alocar os recursos escassos no mercado interno ou externo. Muitas em-
presas apresentam investimentos diretos ou contratos de licenciamento. 

 
O franchising é uma forma de licenciamento no qual uma empresa licencia seu 

sistema de negócios para outra empresa independente ou mesmo uma pessoa. O 
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acordo autoriza ao franqueado fazer negócios com o nome do franqueador, usar seu 
sistema de marketing e suas marcas (Root, 1986, p. 109). A idéia da cadeia do 
franchising é que todos utilizam o modelo do mesmo modo.  

Ainda de acordo com Root (1986, p. 110) e Cavusgil et al. (2002, p. 94) o fran-
chising é escolhida como modo de entrada apresenta as seguintes vantagens: a rá-
pida expansão em um mercado estrangeiro com baixo risco financeiro e político, 
padronização do marketing, franqueados motivados. Entre as desvantagens está a 
perda de controle total sobre as operações do franqueado; limitações no lucro do 
franqueado e restrições impostas pelos governos em termos de acordos de franchi-
sing. 

Internacionalização por meio do franchising pode ser vista como uma boa op-
ção se a empresa deseja expandir-se mas não procura investir no país, seus produ-
tos não podem ser exportados e o sistema de negócios (business system) pode ser 
transferido facilmente (Root, 1986, p. 110). 

As joint-ventures são um tipo especial de compartilhamento da propriedade na 
qual o investimento é composto por duas ou mais empresas. A joint venture é uma 
forma comum de participação em empresas que partem do estágio de exportação 
para um maior envolvimento em operações no exterior (Cavusgil et al. 2002, pp. 
100-101). Estas podem ser classificadas como majoritária, minoritária ou meio-a-
meio. As joint ventures são utilizadas muitas vezes em países no qual o investimen-
to direto é proibido ou desestimulado. No entanto, nesta forma de entrada tanto os 
investimentos como o risco são compartilhados e as forças de cada um podem auxi-
liar no bom desempenho do negócio. Uma decisão crítica é a da escolha do parcei-
ro local daí esse tipo de arranjo muitas vezes ser comparado a um casamento.  

O investimento direto com a abertura de subsidiárias próprias tem uma im-
portância nos processos de internacionalização, destacando uma síntese de seus be-
nefícios e desvantagens. Assim, o investimento direto reduz os riscos de transação 
permitindo à empresa vantagens da localização no mercado-alvo decorrentes de 
custos competitivos e do acesso a recursos críticos, possibilitando o desenvolvi-
mento de novos conhecimentos e capacidades que fortalecem a sua competitividade 
internacional bem como o reforço do conhecimento/apren-dizagem da organização 
em diversos mercados. 

Este modo de entrada exige um maior empenho da organização, pois é um pro-
cesso menos flexível (incluindo os investimentos), e é mais sujeito ao risco econô-
mico e político. Este modo de entrada, nas suas primeiras fases, tem desvantagens 
associadas à sua origem externa, sendo que o investidor tem mais custos compara-
tivamente a um investidor local mas, em fases mais avançadas, em que o número 
de subsidiárias no exterior aumenta, a experiência internacional é reforçada con-
forme apontado pelo modelo de Uppsala.  

Contudo, Hitt et al. (1997) chamam a atenção para que em fases avançadas os 
custos de transação e coordenação da organização aumentam, podendo reduzir os 
lucros. A mesma lógica é aplicável se a internacionalização for realizada em mer-
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cados muitos diferentes, do ponto de vista de distância psíquica, dados os custos de 
gestão de diversas unidades em localizações diferentes e de gestão das diferenças 
políticas e culturais. 

4. O CASO ZARA E SEU MODELO DE NEGÓCIOS 
Há de se observar que o fenômeno Zara é recente, e que trabalhos como o de 

Kellogg et al. (2002), não apresentavam a Zara como uma empresa que transfor-
mou a moda no Século XX. Easey (2009, p. 13) destaca que “muitas marcas como 
Gap, Zara e H&M, que foram apenas marcas nacionais até poucos anos atrás são 
agora internacionalmente reconhecidas”. Okonkwo (2007) apresenta a Zara, a 
H&M sueca e a Top Shop britânica, como moda estilo passarela “catwalk-style” de 
baixo custo ao mesmo tempo em que as colocam influentes por ter-lhes dado a con-
fiança de ser experimental e ousada suficiente para fundir a moda high-street com 
luxo em uma peça de vestuário. Já Tungate (2008), também falando sobre marcas 
de moda, diz que o segredo do apelo da Zara é que, apesar de ser barata na compra, 
não se sente que é barato.  

O grupo espanhol Inditex (Industria de Diseño Têxtil), desenvolve atividades 
relacionadas ao design, produção e distribuição. Foi fundado em 1963, sendo que a 
primeira loja Zara data de 1975. A Inditex é a holding do grupo desde 1985, é tam-
bém um dos maiores grupos de distribuição de moda em escala global, com 4.278 
estabelecimentos no total, sendo 1.529 lojas Zara atuando em 72 países na Europa, 
América, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África (Inditex, 2009). Além da Zara, a 
maior das suas cadeias comerciais, o grupo conta com outros oito formatos: Kiddy 
Class (Skhuaban para outros países que não Espanha e Portugal), Pull and Bear, 
Massimo  Dutti,  Bershka,  Stradivarius,  Oysho,  Zara Home  e  Uturqüe.  O  cres-
cimento do grupo Inditex tem refletido em número de funcionários cada vez maior 
–69.240 no final do exercício de 2006 (Inditex, 2009). 

O seu modelo de gestão único (Ferdows et al., 2004; Ferdows et al., 2002; Frai-
man e Singh, 2002) baseado na inovação e na flexibilidade e a sua forma de aten-
der  a  moda  com  criatividade  e  design  de  qualidade  aliados  a  uma  resposta 
rápida  às  exigências  do  mercado,  permitiram  uma  expansão  internacional  ace-
lerada  e uma boa receptividade dos seus diferentes conceitos comerciais. A Inditex 
tem um crescimento sustentado nos últimos anos, acima da média da indústria, até 
alcançar vendas, em 2007, de 9,435 bilhões de euros (8,196 bilhões de euros em 
2006). 

O modelo de negócio da Zara é caracterizado por um grau de integração verti-
cal, em face de outros modelos desenvolvidos por competidores internacionais, no 
qual são integradas todas as fases do processo de moda: design, manufatura, logís-
tica e distribuição em lojas próprias. Conta com uma estrutura flexível e uma forte 
orientação para o cliente. A chave deste modelo é a capacidade de adaptar a oferta, 
no menor período de tempo possível, aos desejos dos consumidores. Para a marca, 
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o tempo é o principal fator a considerar. A integração vertical permite reduzir os 
prazos e dispor de uma grande flexibilidade com uma redução de estoques a um ní-
vel mínimo, diminuindo ao máximo o “risco moda”. 

O êxito das coleções reside na capacidade de reconhecer e assimilar as constan-
tes mudanças nas tendências de moda, desenhando em cada momento novos mode-
los que respondam aos desejos dos consumidores. A Zara aproveita a flexibilidade 
do seu modelo de negócio para se adaptar às mudanças que podem ocorrer durante 
uma coleção e, assim, ter uma reação às mesmas com novos produtos nas lojas no 
período de tempo mais reduzido possível. 

Os novos modelos são desenvolvidos na integra pelas equipes de criação das di-
ferentes cadeias. Enquanto os outros players necessitam em média de seis meses 
para o design e outros três meses para fabricar e colocar os novos produtos nos 
pontos de venda, a Zara consome, em todo seu processo, aproximadamente 15 dias. 

O marketing da Zara é seu próprio ponto de venda. A empresa gasta em média 
0,3% da sua receita em marketing, valor considerado muito baixo quando compa-
rado com a concorrência, que gasta em média de 3% a 4%. 

A estratégia adotada pela Zara conforme Mazaira et al. (2003), e confirmada 
nas entrevistas, é o investimento na localização e no merchandising visual em suas 
lojas. O ponto de venda é rigorosamente escolhido, sendo premissas grandes cen-
tros comerciais no varejo e localização do público-alvo, sejam em shoppings cen-
ters de consumidores com alto poder aquisitivo, ou ruas de comércio sofisticado 
(flagships). O layout das lojas é desenvolvido em uma loja piloto em Arteixo, loja 
esta visitada na sede da Inditex quando das entrevistas, após aprovado, uma equipe 
viaja para cada loja para implantar o novo layout.  

Essa reestruturação ocorre em ciclos de quatro a cinco anos, porém periodica-
mente acontecem atualizações nos layouts em vigor. Esse modelo de loja é criado e 
replicado em todo o mundo. A replicação de modelos de cadeias e sua internacio-
nalização é uma característica do grupo Inditex, exemplo da cadeia Uterqüe de 
acessórios e complementos de moda que iniciou suas atividades em 2008 nas cida-
des espanholas de A Coruña, Madrid e Barcelona e com lojas internacionais em 
Portugal e Grécia. Segundo os dirigentes da Inditex a sua cultura permite, com faci-
lidade, o desenvolvimento de novas cadeias de lojas. 

As lojas não têm liberdade para determinar os preços da mercadoria a ser vendi-
da. O preço base é determinado na matriz, em euro, sendo a referência para deter-
minar o preço em cada loja, que variam de acordo com o custo de distribuição e o 
marketing desenvolvido. As roupas já saem do centro de distribuição com o preço 
na etiqueta e são enviadas para cada loja. Seu cliente típico sabe que as peças dis-
poníveis no ponto de venda hoje não serão a mesma na semana ou dia seguinte. As 
peças são únicas, não havendo reposição de estoque, o que estimula o consumidor 
a adquiri-las no momento da visita à loja. O cliente também é estimulado a visitar 
constantemente a loja para ver novos produtos, isso ocorre a uma média de oito a 
doze visitas/ano em mercados maduros. 
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A integração vertical apresentado por Cristopher et al. (2004) e verificado nas 
entrevistas é parte da filosofia de trabalho do grupo segundo o qual para atingir o 
sucesso é necessário ter uma mão tocando a fábrica e outra o cliente, ou seja, é ne-
cessário controlar o que acontece com o produto antes do consumidor adquiri-lo. 
Indo de encontro a essa filosofia, a Zara desenvolveu uma cadeia de distribuição, 
criando, produzindo, distribuindo e disponibilizando uma nova mercadoria em seus 
pontos de venda a cada 15 dias. 

Em um mercado volátil onde o ciclo de vida dos produtos é curto, é recomendá-
vel ter poucos ativos para a produção e a Zara contraria essa lógica. Aproximada-
mente a metade dos seus produtos é produzida em suas próprias estruturas, sendo 
que os corantes e cerca de 40% dos tecidos são adquiridos em outras fábricas do 
grupo  Inditex.  O  fato  de  possuir  sua  própria  estrutura  permite  à  marca  ter 
um melhor nível de controle e planejamento de produção e capacidade, o que seria 
impossível se dependesse de fornecedores externos, principalmente se localizados 
em países muito distantes.  

Toda a produção é recebida no centro logístico a partir do qual se distribui si-
multaneamente  para  todas  as  lojas  do  mundo  com  uma  freqüência  elevada  e 
constante, sendo realizadas duas vezes por semana, incluindo sempre em cada en-
vio  novos  modelos,  o  que  permite  uma  constante  renovação  da  oferta  nas  
lojas. 

O sistema logístico baseado em aplicações informáticas desenvolvidas permite 
que desde a recepção do pedido no centro de distribuição até a entrega da mercado-
ria na loja, decorra um período de tempo médio de 24 horas para os estabelecimen-
tos europeus e cerca de no máximo de 48 horas para as lojas na América ou Ásia-
Pacífico. 

A Zara não utiliza toda sua capacidade de armazenagem, por operar praticamen-
te em just in time, sendo assim, ainda dispõe de capacidade extra para suprir even-
tuais picos de demanda. O centro de distribuição distribui os pedidos totalmente 
automatizados e com etiquetas para seus destinos finais, seguindo por caminhão 
para a maioria dos países europeus (exceto ilhas e países nórdicos) e por avião (Ae-
roporto de Santiago de Compostela na Espanha e da Cidade do Porto em Portugal). 

Para agilizar o processo de decisão a Zara, ao contrário dos outros players do 
mercado, delega mais responsabilidade aos “proprietários” das lojas, dando a estes, 
o poder de negociar com consumidores e funcionários e principalmente decidir o 
que comprar da matriz para vender em suas lojas, ou seja, não há uma imposição 
por parte da matriz dos produtos que devem ser vendidos no ponto de venda. Para 
atender a demanda dos lojistas a marca conta com profissionais na área comercial 
(comerciales) que decidem o catálogo de produtos que será disponibilizado para 
cada lojista escolher os melhores itens para seu ponto de venda. Caso a demanda 
por um item específico exceda a oferta, é responsabilidade desses profissionais de-
cidirem para qual loja enviar o item, não havendo interferência da alta cúpula na 
decisão. 
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Com uma vasta equipe de criação, os profissionais são divididos em equipes, 
com dois designers e dois gerentes de produto para cada equipe. A Zara é capaz de 
criar e recriar uma coleção o tempo todo para suas seções (Masculino, Feminino e 
Infantil) e linhas específicas (Básica e Esporte). Para isso ela conta também com 
ajuda de outra equipe, os Store Product Managers, que viajam constantemente ob-
servando o que as pessoas vestem e conversando com os “proprietários” das lojas 
para saber o que está vendendo e quais as tendências, imaginando o que poderá ser 
desenvolvido. Eles informam aos designers o que foi constatado, ajudando-os a 
mantê-los atualizados com as mudanças rápidas de tendências. 

O mercado da moda é rápido e dinâmico cercado de mudanças. Com esse cená-
rio, a Zara, desde sua fundação, se preocupa em como responder a demanda de seus 
consumidores de forma rápida e ágil, produzindo e entregando suas roupas enquan-
to elas ainda estão “na moda”. O modelo de negócios criado pela Zara é conhecido 
internacionalmente como fast fashion e passa a ser um conceito a ser perseguido 
por diversas empresas no mundo todo. 

5. O PROCESSO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA ZARA 
A expansão internacional da Zara começou em 1988 com a abertura de uma loja 

na cidade do Porto, norte de Portugal, onde as semelhanças culturais incluem a lín-
gua galega de origem comum. Em 1989, foi aberta sua primeira loja em Nova York 
e em 1990, sua primeira loja em Paris. Entre 1992 e 1997, a marca entrou em cerca 
de um país por ano (a uma distância média de cerca de 3000 km da Espanha), até o 
final deste período, houve lojas em sete países europeus, nos Estados Unidos, 
México e em Israel. A partir de então, a Zara começou a expandir suas lojas pelo 
mundo mais rapidamente: foram mais 16 países (a uma distância média de 5000 
km da Espanha) entre 1998-1999 e de oito países (a uma distância média de menos 
de 2000 km) entre 2000-2001. Mais recentemente o foco de expansão segue em di-
reção à Europa Oriental, inicialmente pela Polônia, e à região da Ásia-Pacífico 
após o início em Hong Kong e Singapura. 

A rápida expansão da principal marca do grupo Inditex fez com que ela obti-
vesse mais mercado internacional do que grandes cadeias de vestuário. A título de 
comparação, a rede sueca H&M acrescentou oito países para a sua loja de rede en-
tre meados da década de 1980 e 2001, e a norte-americana Gap cinco países. 

A Zara escolhe os países, para expansão de sua marca, que possuam mercado 
semelhante ao espanhol, e tenha um nível mínimo de desenvolvimento econômico, 
o que facilita a sua entrada. Para estudar uma oportunidade de entrada específica, 
uma equipe comercial da sede realiza tanto a análise macro e micro. A análise ma-
cro incide sobre as variáveis macroeconômicas locais e da sua provável evolução 
futura, mais especificamente em termos de como elas iriam afetar as perspectivas 
das lojas (por exemplo, tarifas, impostos, despesas legais, salários, preços e dos 
bens). A análise micro, realizada no local, é centrada no setor de informação espe-
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cífica sobre a procura local, canais, locais disponíveis para lojas e concorrentes. A 
Zara, ao contrário dos seus concorrentes, é mais centrada nos preços de mercado do 
que em suas próprias despesas na previsão dos seus preços num determinado mer-
cado. Estas previsões são então realizadas sobre as estimativas de custos, conside-
rações de distância, tarifas e impostos, e assim por diante, para ver se é possível 
atingir um mercado potencial, com rentabilidade, e retorno suficientemente rápido 
(um ou dois anos após a abertura da primeira loja em um novo mercado).  

A aplicação concreta deste modelo para a análise do mercado varia bastante de 
país para país. Se a avaliação de um determinado mercado realizada pela equipe 
comercial for positiva, o passo seguinte deve ser o de avaliar a forma de inserir o 
novo mercado ao grupo. Ao contrário da Espanha, onde todas as lojas da marca são 
adquiridas e geridas pela própria empresa, três diferentes modos de entrada no mer-
cado são usados internacionalmente: subsidiárias próprias, joint ventures e franchi-
sing. A marca habitualmente emprega apenas um destes modos de participação no 
mercado de um país em especial, embora por vezes já migrou de um modo para ou-
tro.  

A Zara se expande internacionalmente por meio de lojas próprias em países com 
elevadas perspectivas de crescimento e baixo risco empresarial. Subsidiárias pró-
prias, no entanto, implicam no compromisso de mais recursos, incluindo a gestão 
de tempo.  

Os contratos de franchising geralmente têm a duração de cinco anos, e fran-
queados são geralmente financeiramente fortes e parceiros em negócios comple-
mentares. As franchisings são exclusivas de um só franqueado por país. É cobrada 
uma taxa de 5% a 10% das vendas ao franqueado, e é oferecido pleno acesso aos 
serviços corporativos, tais como recursos humanos, treinamento e logística, sem 
custo adicional.  

Para ilustrar a importância do conhecimento de mercado tem-se um período de 
uma década desde o inicio do processo de internacionalização até a entrada nos 
mercados árabes (Emirados Árabes Unidos e Kuwait em 1998 e Arábia Saudita em 
1999).  

A Zara utiliza joint ventures nos maiores e mais importantes mercados onde há 
barreiras à entrada direta, na maior parte das vezes aquelas relacionada com a difi-
culdade de obtenção de espaço nos centros comerciais mais importantes (flags-
hips). No final de 2001, 20 lojas da Zara, na Alemanha e no Japão foram geridas 
por meio de joint ventures as quais seguiam o padrão 50% para a Inditex e 50% pa-
ra seus parceiros locais.  

A primeira loja Zara é aberta em cada mercado muitas vezes com uma loja mo-
delo em uma cidade importante com a missão de desempenhar um papel particu-
larmente crítico em refinar o marketing mix a nível local que ofereça uma visão de-
talhada da procura. O marketing mix que surge nesta loja é aplicado também em 
outros estabelecimentos da marca no país. 

Os preços mais elevados fora da Espanha implicam em um posicionamento um 
pouco diferente da Zara no resto do mundo, particularmente nos mercados emer-
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gentes. É o caso do mercado brasileiro com posicionamento bem superior ao de 
concorrentes externos como a cadeia holandesa C&A. 

Na Espanha, cerca de 80% dos espanhóis podem pagar por produtos da Zara. 
No México, por razões culturais e econômicas a clientela da marca é mais restrita, 
apenas a classe alta e a classe média possuem condições financeiras de comprar Za-
ra. Assim também ocorre com grande parte dos países da América do Sul. 

Com diferenças à parte, a Zara continua com êxito em sua expansão internacio-
nal, sendo que, em 2005, as vendas internacionais representavam 68.9% do total, 
em 2006 as vendas internacionais representam 73% do total. O grau de internacio-
nalização (vendas internacionais sobre o total de vendas) da cadeia Zara, é maior 
que a da Inditex, cujo grau de internacionalização é de 57% (2005), 60% (2006) e 
63% (2007). A marca pretende continuar com sua internacionalização com abertu-
ras de mais lojas pelo mundo, e com aquisição de novos mercados em países ainda 
não atingidos pela marca caso do mercado indiano onde, a partir de 2010, está de-
finida a abertura das primeiras lojas da Zara com uma joint venture com a Trend 
Limited, do Grupo Tata. 

6. ANÁLISE DO CASO 

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

Para o processo de internacionalização da Zara, a Figura 2, apresenta sua evo-
lução temporal. O primeiro país a ter uma subsidiária local foi Portugal e mais es-
pecificamente a cidade do Porto a qual fica geograficamente ligada a Galícia além 
dos aspectos da língua galega e portuguesa. Essa primeira experiência está total-
mente adequada ao modelo de Uppsala. Os passos adicionais, ou seja, entrada no 
mercado norte-americano, depois a França, México, Grécia não seguem necessa-
riamente o Modelo de Uppsala, mas seguem um dos seus preceitos, ou seja, maior 
conhecimento de mercado e maior comprometimento.  

A Figura 2 apresenta a importância e a evolução do processo de internacionali-
zação onde quanto mais à esquerda no eixo horizontal, caso de Portugal, mais anti-
ga é a entrada no país anfitrião e, portanto maior o tempo de permanência nesse 
mercado. No eixo vertical é apresentado o número de lojas em cada mercado, por-
tanto, quanto mais em uma posição superior maior o número de lojas, casos de 
França e Itália. O tamanho de cada bolha representa o número de cidades atendidas 
pela Zara em cada país anfitrião identicamente os casos de França e Itália.  

Dessa análise podem-se destacar os seguintes aspectos: países pioneiros nesse 
processo de internacionalização caso de Portugal (com 80 lojas em 23 cidades), Es-
tados Unidos (41 lojas em 24 cidades) e França (116 lojas em 70 cidades) represen-
tam mercados importantes na estratégia internacional da Zara. No entanto merca-
dos relativamente mais novos como o Reino Unido (com 63 lojas em 48 cidades) e 
Alemanha (com 65 lojas em 45 cidades) tem grande importância estratégica.  
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Figura 2.- Processo de internacionalização 
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FRA: França; POR: Portugal; RU: Reino Unido; ALE: Alemanha; ITA: Itália; GRE: Grécia; MEX: México; 
EE.UU.: Estados Unidos; BEL: Bélgica; JAP: Japão; ISR: Israel; SUE: Suécia; TUR: Turquia; VEN: Venezuela; 
ARG: Argentina; KUW: Kuwait; EAU: Emiratos Árabes Unidos; AS: Arabia Saudita; BRA: Brasil; POL: Polônia; 
CAN: Canadá; HOL: Holanda; CHI: Chile; IRL: Irlanda; AUS: Austria; RUS: Rusia; CH: China; RT: Rep. Techa; 
SUI: Suiça; SIN: Singapura; HUN: Hungria; MAL: Malásia; IND: Indonésia; COL: Colômbia; FIL: Filipinas; 
ROM: Romênia; CS: Coréia do Sul. 

NOTA: Número de lojas (vertical), cidades (tamanho da bolha) e ano do início da internacionalização (horizontal) 
no país anfitrião. Países selecionados (lojas>4). Dados da pesquisa, excluída a Espanha, atualizados para 20 janei-
ro 2009. 
 

Países de entrada mais recente como Japão (com 40 lojas em 18 cidades); Brasil 
(com 25 lojas em 11 cidades) e mais recentemente a Holanda (com 15 lojas em 13 
cidades) tem importância menor, mas com posicionamentos distintos caso, por 
exemplo, do Japão (um mercado sofisticado e altamente competitivo) e o Brasil 
onde a Zara apresenta um posicionamento diferenciado em relação aos principais 
mercados europeus. 
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Os dados da pesquisas indicam que há aderência ao modelo de Uppsala, seguin-
do o modelo incremental de internacionalização nos passos iniciais e seguindo a 
lógica da cadeia de estabelecimento (conhecimento/comprometimento) com os 
mercados via utilização de diversos modos de entrada analisadas na próxima ses-
são. 

A lógica de replicação do modelo da Zara em todos os mercados é um facilita-
dor para o processo de internacionalização. A alternância das formas de atuação 
(investimento do tipo greenfield, joint venture ou franchising) e as alianças locais 
nos mercados mais complexos e com parceiros locais é outro fator que contribui 
para a lógica de internacionalização da Zara. 

6.2. ANÁLISE DA ZARA PELA ÓPTICA DOS MODOS DE ENTRADA 

Apesar das estratégias de entrada em novos mercados a Zara ainda apresenta a 
grande maioria de suas lojas no mercado Espanhol (com 520 lojas em 47 cidades). 
O investimento na abertura de lojas nos mercados internacionais tem sido realizado 
de três modos distintos: 

 
1)  Subsidiárias próprias: Aqui é realizada a estratégia de investimento direto é o 

mais caro modo de entrada e envolve os mais elevados níveis de risco e de con-
trole. A Zara adotou esta estratégia para a maioria dos países europeus e na 
América do Sul que foram apresentavam um elevado potencial de crescimento e 
baixo risco no empreendimento. 

2) Joint ventures: Esta é uma estratégia cooperativa em que o know how e instalaç-
ões da empresa local são combinadas com a experiência da empresa no mercado 
estrangeiro, especialmente nos grandes e competitivos mercados onde é difícil a 
aquisição de propriedades “flagship” estão nas mãos de parceiros locais ou 
quando existem outros tipos de obstáculos que exigem a cooperação com uma 
empresa local. 
Alemanha: A Zara, em 1999, fez uma joint venture com a empresa alemã Otto 
Versand (inicialmente uma joint venture do tipo 50-50 denominada Zara 
Deutschland GmbH) e beneficiou da experiência desta no setor de distribuição 
bem como o conhecimento de um dos maiores e mais sofisticados mercados da 
Europa. A participação posterior da Zara foi aumentada para 78% 
Itália: Os obstáculos administrativos na Itália onde os comerciantes locais deci-
dem se uma marca internacional pode operar em uma determinada cidade e os 
altos recursos necessários para a transferência de controle levou a Zara a se unir 
ao Gruppo Percassi, uma bem sucedida empresa do setor imobiliário, em 2001. 
Dos 51% iniciais de participação esta foi aumentada para 80%.  
Japão:  A  experiência  de  grupo  Bigi  (joint  venture  do  tipo  50-50  denomi-
nada Zara Japan Corporation) no setor do vestuário, juntamente com o seu 
conhecimento do mercado imobiliário encorajou a Zara a assinar um acordo 
com a Bigi em 1997 e abrindo sua primeira loja no Japão em 1998. 
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Hoje a participação da Zara é de 100% de controle em todos esses mercados o 
que característica muitos de seus empreendimentos iniciados por joint ventures. 
A joint venture prevista com o Grupo Tatá, da Índia, segue a relação 51% para a 
Inditex e 49% para o Grupo Tata 

3) Franchising: Esta estratégia é escolhida quando há alto risco em países cultu-
ralmente distantes ou têm mercados pequenos ou com baixa previsão de vendas 
como a Arábia Saudita, Kuwait, Andorra ou da Malásia. Os franqueados da Za-
ra seguem o mesmo modelo de negócio como as subsidiárias próprias em re-
lação  aos  produtos,  localização,  design  da  loja,  logística,  recursos  huma-
nos, mas sendo responsáveis pelos investimentos em ativos fixos e contratação 
de pessoal. Os franqueados da Zara podem devolver mercadorias e tem exclusi-
vidade em sua área geográfica, embora a Zara tenha o direito de abrir suas pró-
prias lojas no mesmo local. 

 
Outra característica da Zara após selecionar uma estratégia de entrada para um 

determinado país segue um padrão de expansão na aquisição de grandes e específi-
cos pontos (flagship) com a finalidade de obter informações sobre o mercado e ad-
quirir novos conhecimentos.  

A Tabela 1 apresenta, para uma amostra de 72 países, no qual continentes com 
maior distância psíquica como África e Oriente Médio apresentam o franchising 
como modo de entrada. Na região Ásia-Pacífico com grande potencial de cresci-
mento e internacionalização mais recente a forma preferida é o franchising. Na 
América, em países de menor potencial de crescimento, utiliza-se o franchising e 
nos países de maior potencial as lojas próprias. Na Europa segue o mesmo modo de 
entrada, mercados mais complexos joint ventures, mercados menores o franchising. 
 

Tabela 1.- Modos de entrada por continente (N =72) 
MODO DE ENTRADA ÁFRICA AMÉRICA ASIA-PACÍFICO EUROPA ORIENTE MÉDIO TOTAL GERAL 

Franchising 2         7 6 19 9 43 
Joint venture   1         2               3 
Sub. própria          8 2 16  26 
Total geral 2 15 9 37 9 72 
FONTE: Dados da pesquisa. 
 
A Tabela 2 colabora para o entendimento da internacionalização da Zara. As da-

tas do início do processo de internacionalização da Inditex (Dt-Inditex) e da cadeia 
Zara (Dt-Zara) tem uma correlação positiva perfeita. O que indica que o processo 
de internacionalização é acompanhado, de imediato, pela entrada em operações da 
Zara. Apesar de não analisado neste estudo a entrada da Inditex no Egito deu-se 
por meio das cadeias Pull and Bear e da Bershka e não da Zara.  

Outra correlação negativa substancial é o número de lojas em função do tempo 
de internacionalização tanto da Inditex como da Zara corroborando para o conceito 
da cadeia de estabelecimento do Modelo de Uppsala. Correlações negativas mode-
radas são vistas para o número de cidades (Cid) em função do tempo de internacio-
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nalização. Já para o modo de entrada e a data de internacionalização as correlações 
são positivas moderadas. 

Importante observar o processo de internacionalização com o desenvolvimento 
econômico dos países em que a Zara atua como visto pelas correlações existentes 
entre a atuação em países de alta renda per capita (PIB Nominal per capita) e paí-
ses membros da OECD. Em relação à população (POP) dos países não foi verifica-
da nenhuma correlação o que indica a estratégia de market seeking, ou seja, a de-
cisão de internacionalizar é relacionada à busca de novos mercados ou direcionar 
investimentos em mercados já estabelecidos, mas com potencial de crescimento 
econômico. O mesmo pode ser verificado pela correlação positiva moderada em re-
lação ao número de cidades que possuem lojas da Zara e o PIB do país anfitrião 
(PIB (PPP)) o que indica potencial de crescimento de mercado e maior comprome-
timento. 
 

Tabela 2.- Matriz de correlação de Pearson (n = 72) 
 POP PIB-(PPP) PIB  

nominal OCDE Dt-Zara Dt-Inditex Lojas 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      
Lojas  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  
** Correlação é significativa ao nível de 0,01 (1-tailed); *Correlação é significativa ao nível de 0,05 (1-tailed). 

FONTE: Dados da pesquisa. 

7. CONCLUSÃO 
Este artigo apresentou uma compreensão da internacionalização da Zara, com 

base em dados secundários e entrevistas, fornecendo subsídios sobre seu modelo de 
negócios, a expansão internacional e estratégias de entrada. Em um período de 
tempo relativamente curto, a Zara tornou-se uma empresa global no varejo de moda 
em 72 países.  

O estudo apresenta como decorrência do método, a limitação da validade e a re-
presentatividade limitada para generalizações. Apesar das entrevistas semi-estru-
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turadas realizadas junto à alta direção e, em uma segunda fase no Brasil, o uso dos 
dados secundários também limita a força das conclusões.  

Pode ser comprovado o modelo de Uppsala, pela característica evolutiva de seu 
processo de internacionalização, e da comprovação da cadeia de estabelecimento, e 
parcialmente, pela questão da distância psíquica, mas que é acompanhada pelos 
distintos modos de entrada e que envolve inclusive modos de entrada com contra-
tos exclusivos como o exemplo do Grupo Delta Sport para a região dos Bálcãs 
(Sérvia, Montenegro). Um exemplo da distância psíquica é que os principais mer-
cados da América Latina são de subsidiárias próprias. 

A tendência de utilização de franchising pela Zara acontece quando os países 
são pequenos, arriscados, ou sujeitos a significativas diferenças culturais ou barrei-
ras administrativas que incentivam este modo de participação no mercado como, 
por exemplo, Andorra, Islândia, Polônia e nos países do Oriente Médio (com res-
trições à propriedade estrangeira). Outros exemplos são associações com grupos 
locais como para a Indonésia (PT Mitra Adiperkasa TBK) ou região do Mar Báltico 
(Estônia, Lituânia e Letônia) com o MG Baltic Group (Apranga). Assim, a Zara vai 
se envolvendo em operações que exigem maior controle e maior risco (subsidiária 
própria) à medida que o conhecimento de mercados e comprometimento vão au-
mentando confirmando não somente o modelo de Uppsala como as estratégias de 
modo de entrada conforme Root (1986).  

Fica comprovado o interesse por mercados de alta renda como pode ser vista 
tanto pela participação em países membros da OCDE, onde somente Austrália e 
Nova Zelândia não possuem lojas da Zara. Outra comprovação é a de que todos os 
mercados com alta renda per capita tem a presença da Zara, independente do ta-
manho do país, exemplos são Luxemburgo, Noruega, Qatar, Suíça, Dinamarca, Ir-
landa, Emirados Árabes Unidos, Islândia só para citar aqueles de maior renda per 
capita.  

O número de lojas por país, e o número de cidades atendidas, cresce à medida 
que o mercado anfitrião ganha importância de acordo com os pressupostos de Carl-
son (1975) em relação ao crescimento da firma e sua expansão internacional. 

Outra observação decorrente da atual pesquisa, e não prevista inicialmente, é a 
alta concentração de negócios na Europa ou sua área de influência o que pode indi-
car estudos futuros alinhados com os de Rugman (2005) para demonstrar o quanto 
de concentração, ou regionalização, possui a Zara em sua estrutura internacional ou 
ainda segundo Rugman e D’Cruz (2000) de que estas grandes MNCs são instru-
mentos chave para a integração econômica (Rugman, D’Cruz, 2000). Por ser uma 
empresa de internacionalização recente existem desafios como os estudos do mode-
lo transnacional de Bartlett e Ghoshal (1989) e a questão da relação global versus 
local que merecem mais estudos. Trabalhos futuros alinhados com a tradição 
econômica (teorias da internalização, custos de transação e paradigma eclético) po-
dem ser úteis para a discussão do fenômeno da internacionalização de uma cadeia 
de varejo. 
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Mas acredita-se, no entanto, que este caso seja considerado adequado para pres-
tar alguns esclarecimentos, e um melhor entendimento na área de pesquisa de ne-
gócios internacionais, bem como subsídios para estudos futuros. O aprofundamento 
da pesquisa poderá envolver a ampliação da pesquisa empírica além dos gestores 
da Inditex e com fornecedores, concorrentes e clientes; desenvolver um quadro teó-
rico mais amplo; um aprofundamento na estratégia de entrada e sobre o grau de in-
ternacionalização da Zara versus seus principais competidores, bem como estraté-
gias de negócios na Espanha e no exterior.  
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