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Resum executiu 

L’objectiu del nostre treball és estudiar certes parts del màrqueting de Zara i comprovar com ha afectat la 

crisi a Inditex. Bàsicament, volíem veure si eren certes algunes de les afirmacions que havíem conegut a 

través de la xarxa i de certs llibres. 

Per tal de realitzar un millor estudi, hem comparat certes estratègies de màrqueting de Zara amb les de 

Mango i hem comparat els últims resultats econòmics d’Inditex amb els de Mango. 

Hem comprovat que bastants de les informacions conegudes han estat certes. Com a afirmacions, i per 

tant, com a conclusions del nostre treball,  podem trobar, pel que fa a la primera part del nostre treball, la 

part dedicada al màrqueting, que Inditex segueix unes estratègies de màrqueting bastant particulars i, 

comparant-ho amb Mango, bastant diferents a les d’aquest últim. Per exemple, les estratègies de 

publicitat seguides per Zara són molt diferents a les de Mango, més endavant explicarem perquè.  

 Una cosa important a destacar, és que en un principi crèiem que Zara no invertia en publicitat, però hem 

descobert que sí que ho fa, però, tal com hem dit, d’una manera molt diferent a la de Mango.  

Continuant amb estratègies de màrqueting, hem de fer menció de l’ús dels aparadors com a publicitat de 

la marca, entre d’altres coses.  

Pel que fa a una altra estratègia de màrqueting de Zara, cal dir que hem descobert que el fet de tenir dues 

botigues molt properes és beneficiós per Zara, no tant per les vendes, sinó com a forma de publicitat.  

Un altre punt molt important a tenir en compte és la principal clau de l’èxit de Zara que, segons el nostre 

estudi, ha resultat ser “La Moda”. 

Ja per últim, cal dir que podem afirmar la sospita que cada Zara és diferent, segons on està aquest ubicat, 

tant en tipus de roba com en aparadors, fet que ens demostra que cada Zara va dirigit a un tipus de 

consumidor diferent. 

Pel que fa a la segona part del nostre treball, hem arribat a la conclusió que Zara no ha patit molt per la 

crisi, tot i que el seu rendiment econòmic des que va començar aquesta, no ha estat tan bo com altres 

anys. 
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Introducció  

Primerament, cal dir que el nostre treball està centrat en Inditex i, més concretament, en Zara.  

Pel que fa a la seva estructura, el nostre treball consta de dues parts molt diferenciades.  

La primera part del nostre treball es centra en estudiar certes estratègies del màrqueting de Zara. Quan 

parlem d’estratègies de màrqueting, ens referim només a la part de col�locació i canvi de productes a 

l’interior de la botiga, característiques de l’aparador i freqüència de canvi d’aquest i estratègies de 

publicitat de la marca. Per poder realitzar millor aquest estudi, hem comparat aquesta part del màrqueting 

de Zara amb Mango, ja que creiem que són dues empreses nacionals de roba importants i que podrien 

ser fàcilment comparables.  

La segona part tracta d’estudiar com ha afectat la crisi a Inditex. Per fer-ho, hem estudiat les dades 

econòmiques més rellevants de l’empresa en els últims anys. També hem intentat analitzar quin era el 

comportament dels consumidors potencials de Zara i Inditex envers aquest fet, centrant-nos en preguntar 

com ha afectat a les seves compres en aquesta empresa. Això ho hem aconseguit a través d’enquestes. 

Per explicar les dues parts del nostre treball, hem dividit la presentació del treball escrit segons la 

metodologia utilitzada i en cada un dels estudis hem posat les conclusions extretes de la primera part del 

treball o de la segona. 

Cal remarcar que no té res a veure la primera part del nostre estudi, en la qual ens centrem en Zara i 

Mango, amb la segona part, en la qual estudiem Inditex. És per això que no hem estudiat com ha afectat 

la crisi a Mango, ja que creiem que són empreses molt diferents en aquest sentit i, per tant, difícilment 

comparables (Inditex abraça moltes més marques i pot diversificar molt més i obtenir més benefici per 

aquest fet en la crisi. Per tant, no podríem saber si Inditex està millor o pitjor que Mango per les 

estratègies seguides o, simplement, per les característiques de cadascuna de les empreses). 

Ens hem interessat per Inditex i, més concretament per Zara, ja que creiem que és molt interessant l’èxit 

que ha tingut des dels seus inicis i volíem intentar trobar alguna de les seves claus d’aquest èxit. Hem 

estudiat Zara, ja que  volíem obtenir més informació sobre les estratègies de màrqueting que diferencien 

Zara de la resta d’empreses del sector i conèixer les causes d’aquestes diferències, si ens era possible. A 

més, com ja hem dit, volíem comprovar si era cert tot el que es diu sobre el màrqueting de Zara en llibres i 

articles. Posant un exemple, volíem saber si era veritat allò que es deia que Zara no inverteix en 

publicitat, entre d’altres coses, i si això era clau en el seu èxit.   

Hem estudiat el màrqueting de Zara ja que creiem que aquesta marca és la més important de l’empresa, 

la principal, amb la qual va néixer Inditex, la que consta d’un nombre més elevat de botigues i, per tant, 
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amb la que es poden basar i creiem que es basen totes les altres, és com el model a seguir les altres 

marques de l’empresa.  

També ens hem interessat per saber si la crisi ha afectat justament pel que hem dit anteriorment, és a dir, 

per veure si les seves estratègies de màrqueting d’Inditex i, més concretament, de Zara, continuen sent 

bones i si el seu èxit continua vigent en aquesta situació. 

Les hipòtesis que volem verificar són les següents: 

I. Inditex pateix menys la crisi que altres empreses del sector?  

II. Zara pateix menys perquè té un pla de màrqueting bastant diferent a la resta de les empreses del 

sector (rapidesa en la creació i producció de peces de roba demandades pels consumidors, 

entre d’altres.)  

III. Zara no té dues temporades, sinó que quan una comença, gairebé no ha dissenyat res i ho fa 

sobre la marxa, vigilant les últimes tendències? 

IV. Li surt a compte a Zara la ubicació molt propera (gairebé excessiva) de botigues? 

V. A cada Zara posen diferents productes depenent d’on estigui aquest ubicat? 

VI. Zara no inverteix molt en publicitat i això pot ser un element important del seu èxit en beneficis? 

VII. És el secret de Zara fer un producte a l’última moda a un preu més assequible que les grans 

marques?  

VIII. Hi ha diferents submarques dins la marca Zara, depenent del client al qual van destinat? Són 

unes submarques més cares que altres?  

IX. Són els aparadors de Zara importants? S’acaben abans les peces de roba que estan a 

l’aparador? 

X. Té Zara el mateix disseny d’interior a totes les botigues? Estudia molt la ubicació de cada peça 

de roba per tal de tenir un èxit total en la seva venda? 
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Metodologia 

Hem cregut convenient fer un apartat dedicat a la metodologia seguida en el nostre treball, ja que creiem 

que aquesta és molt important a l’hora d’estructurar la presentació d’aquest, tal com hem dit a la 

introducció.  

Per començar, podem dir que, tot i que hem utilitzat informació extreta de llibres, articles de la xarxa i 

dades econòmiques de l’empresa podem dir que la majoria d’informació utilitzada ha estat aconseguida a 

través del treball de camp i recerca personal.  

Amb treball de camp ens referim a: 

- Enquestes a consumidors potencials de Zara i Mango del centre de Barcelona 

- Visita i realització de fotografies dels aparadors de Zaras i Mangos del centre de Barcelona (Passeig de 

Gràcia, Pelai i Portal de l’Àngel) amb una freqüència aproximada d’una setmana, durant set setmanes.  

- Visita de diferents Zaras i Mangos ubicats en diferents zones de Barcelona per tal de descobrir les 

diferències entre ells. Les principals zones han estat: Centre de Barcelona (Passeig de Gràcia, Portal de 

l’Àngel i Pelai), Centre Comercial Glòries i Avinguda Diagonal. 

- Visita setmanal de diferents Zaras i Mangos per tal de veure la freqüència de canvi de l’interior durant 3 

setmanes, que ja van ser suficients per tal d’aconseguir un esquema de la freqüència, ja que, a més, vam 

poder obtenir la informació per altres fonts que més endavant explicarem.   

- Entrevista amb una segona encarregada d’un dels dos Zaras ubicats a Portal de l’Àngel. 

- Estudi de les pàgines web de Zara i Mango.    

- Informació extreta a través d’una entrevista de treball a Inditex. 

Pel que a les dues entrevistes, aquestes no tenen una part especial en el treball, sinó que anem 

esmentant en les altres parts informació necessària obtinguda a través d’aquestes. Això ho fem perquè no 

les considerem tan importants com per dedicar-los una part concreta (i més tenint en compte l’espai reduït 

del que disposem). Tot i això, si es vol més informació sobre elles ( com van ser i què vam obtenir) es pot 

llegir a l’Annex 1 i 2. 

Informacions en les quals hem volgut basar el nostre estudi 

Tal com hem dit a la introducció, moltes de les parts del nostre treball estan dedicades a comprovar 

certes afirmacions trobades a la xarxa i en el llibre “Zara: el modelo de negocio de Inditex”. 
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A continuació exposarem aquestes idees i indicarem a quin apartat del nostre treball les hem estudiat. 

Informació 1: 

La primera informació que traiem del llibre és que molta gent creu que Zara no gasta ni la meitat del que 

gasten altres grans marques en publicitat. Això és un pensament erroni, ja que la inversió és elevada però 

concentrada només en un canal. Això ho estudiarem a l’apartat de publicitat on veurem quin tipus de 

publicitat fa servir Zara i ho compararem amb Mango per veure les diferències i les similituds. 

Informació 2: 

Zara busca les àrees comercials de prestigi a les grans ciutats. És imprescindible assegurar el pas d’una 

gran quantitat de persones davant la botiga. A més, busca en la botiga unes dimensions mínimes (varien 

entre 1200 i 2000m²) que permetin desenvolupar l’interiorisme específic de Zara.  

A partir de la dècada dels 90, Zara també va començar a instal�lar-se a centres comercials de les ciutats 

més importants, ja que el cost d’instal�lació és molt inferior al de les àrees comercials tradicionals i 

configuren un nou marc específic del consum. 

Tot això ho veurem a l’apartat del treball on expliquem els resultats de les enquestes que vam realitzar als 

possibles consumidors de Zara de Barcelona.  

Informació 3: 

La ubicació de la botiga és essencial per a que molta gent entri, així dons l’aparador és el reclam per 

entrar-hi. 

Els aparadors de Zara és planifiquen, dies abans de ser muntats, a els instal�lacions centrals de la 

cadena Inditex, a Arteixo. No només és planifiquen sobre paper, sinó que es reprodueixen a escala real i 

s’analitza la geometria de l’espai, la il�luminació, els punts de fuga, la composició, el sentit del carrer on és 

la botiga, la col�locació dels maniquins, etc. 

L’aparador és una de les maneres que té Zara de fer publicitat dels seus productes, així doncs, el 

producte és l’estrella de l’aparador. Els productes que hi ha a l’aparador són els que identifiquen les 

noves tendències de la moda a cada determinat moment. El contingut es canvia cada tres setmanes, 

aproximadament, i el disseny estètic es modifica cada temporada. 

Això ho veurem a l’estudi que fem sobre la freqüència del canvi d’aparadors. Durant set setmanes vam 

estar fent fotografies als  aparadors per controlar la freqüència del canvi. També podrem comprovar la 

utilitat dels aparadors en l’apartat de l’estudi de les enquestes. 
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Informació 4: 

A la central de la companyia, a Arteixo, es reprodueixen a escala real diferents interiors de botigues i 

posteriorment s’estudien tots els detalls: la mobilitat del client, els itineraris interiors, la ubicació i l’ordre 

dels productes i la seva accessibilitat, l’altura dels estants, la il�luminació, la temperatura ideal, etc.  

Un cop fet això, el model d’aparador és fotografiat amb tots els detalls i enviat a les diferents botigues.  

L’espai interior s’estructura en les seccions de dona, home i nen; la majoria de botigues Zara té aquestes 

tres seccions, encara que a locals de dimensions més reduïdes podem trobar botigues de només una 

secció.  

La secció femenina ocupa molt més espai que les altres dues i, a més, està dividida en tres seccions 

més: Zara Woman, Zara Basic i Trafaluc. 

L’amplitud de la botiga és concebuda com un lloc sense obstacles i sense distraccions decoratives perquè 

així el client només tingui oportunitat d’examinar el producte. L’objectiu principal és que el client s’estigui a 

la botiga tant com vulgui i se senti de gust.  

La roba es col�loca generalment per tendències i estils i també per colors. Totes les peces de roba estan 

a l’abast de tothom i poden ser agafades i tocades encara que el client no les vulgui comprar. 

Per últim, dir que el mobiliari és minimalista i funcional. L’únic element de distracció son els pòsters amb 

les top models de la temporada lluint els dissenys de la marca. 

Totes aquestes informacions sobre l’interior de la botiga les estudiem a l’apartat de diferències entre Zara 

i Mango on també parlem sobre les diferències dels interiors de diferents Zaras. 
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Enquestes 

Introducció 

El motiu de la realització d’una enquesta és estudiar el consumidors potencials de Zara i de Mango, ja 

que són les dues botigues en les que basem el nostre estudi del màrqueting. Amb aquest estudi volíem 

confirmar o desmentir algunes de les hipòtesis. Aquestes hipòtesis són:  Hipòtesi I, Hipòtesi VI, Hipòtesi 

IX, Hipòtesi X. 

També volíem comprovar si alguna de la informació que havíem obtingut  a través de llibres i de la xarxa 

era veritat, com per exemple, tal com hem esmentat anteriorment, si el secret de Zara era La Moda.  

El primer que cal dir sobre les enquestes és que han estat realitzades a una mostra aleatòria de 100 

dones. La ubicació en la realització de les enquestes és Barcelona en general, pel carrer, però no davant 

de cap botiga Zara perquè no obtindríem resultats gaire realistes. Hem realitzat l’enquesta només a dones 

ja que és el que hem cregut més adequat, tenint en compte que el nostre estudi només anava dedicat a la 

part femenina tant de Zara com de Mango. Sabem que això no vol dir que no hi pugui haver possibles 

consumidors masculins que puguin anar a comprar certes coses per algú del sexe oposat, però creiem 

que ni el Mango ni el Zara ho té en compte d’un mode rellevant. Les edats oscil�len entre 16 i 55 anys, 

aproximadament.  Pensem que noies d’edat inferior a 16 anys, per molt que puguin fer ús dels diners dels 

pares, no acostumen a anar a comprar soles, sinó que hi van amb els pares i acostumen a estar sota la 

seva influència, encara que sigui en poca força, i això ja no ens deixaria estudiar correctament el que ens 

proposem. L’edat no arriba als 60 anys perquè creiem que Inditex ja no està dirigit a aquesta franja d’edat 

i, a més, aquesta gent ja no acostuma a comprar a Zara ni a Inditex, sinó que, si compren a cadenes 

multinacionals, van a Punto Roma, etc.   

Cal dir que en un primer moment, quan vam començar a realitzar les enquestes, encara no havíem tingut 

en compte Mango, per tant, en aquesta enquesta sí que es veu reflectida com a marca de disseny a 

preus assequibles (com H&M, etc. ) però no com una empresa diferenciada com hem fet amb Zara. Per 

tant, podrem fer una comparació entre les dues empreses, però no tan exacte com hauria pogut ser.  

Pel que fa al contingut de l’enquesta, el vam dividir en dues parts.  

La primera part estudia les característiques (a l’hora d’anar a comprar roba, és clar) de la mostra i, per 

tant, les característiques de consumidors potencials de les dues marques, Zara i Mango.  

La segona part està dirigida més exclusivament a l’estudi dels gustos i les característiques dels 

consumidors respecte Zara i Inditex.  

Quant al mètode d’anàlisi dels resultats, també ha estat dividit en dues parts. Una primera part en la qual 

analitzem els resultats individuals d’algunes de les preguntes, i una segona part on realitzem un seguit de 
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relacions entre les preguntes, ja que era molt més interessant aquest estudi per extreure’n informació i 

conclusions importants i necessàries. 

S’ha de dir que no esmentarem totes les preguntes que vam fer ni comentarem tots els resultats, sinó que 

només posarem els que hem cregut més rellevants. Es pot trobar l’enquesta sencera a l’Annex 5.  

Anàlisi individual dels resultats 

Estudi de les característiques dels consumidors potencials de Zara i Mango 

T’interessa la moda? 

 

El motiu d’aquesta pregunta és que la crèiem important en el nostre estudi per analitzar si de veritat l’èxit 

de Zara era La Moda, tal com hem trobat des d’altres fonts. A més, cal dir que crèiem que les persones a 

qui més interessava, comprarien més a Zara, gastarien més i, sobretot, anirien més cops a Zara, encara 

que fos sense comprar. És a dir, crèiem que hi havia una relació positiva entre interès per la moda i 

despesa i entre interès per la moda i visites mensuals a un Zara. 

 

A quines botigues compres? 

 

 

 

 

 

 

 

 

El motiu d’aquesta pregunta era estudiar, a través dels hàbits de lloc de compra habitual dels 

consumidors, quina proporció de la nostra mostra podria ser consumidor potencial de les dues empreses 

estudiades, entre d’altres amb les mateixes característiques, és clar. 

Les respostes a escollir eren: “botigues seleccionades del meu barri”: resposta que demostra que no es 

compra habitualment a cadenes multinacionals tipus Zara i Mango; “Centres comercials”: lloc on sí que 

s’hi ubiquen aquestes cadenes normalment; “Cadenes multinacionals”: característica de la qual, 
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òbviament, disposen les nostres empreses; i “Si veig un aparador que m’agrada, hi entro”: característica 

que agafarem com a pròpia de Zara i Mango, ja que, tal com veurem més endavant, les dues empreses 

intenten tenir un aparador que pugui atraure la possible clientela a entrar. 

Podem veure que un 13% dels consumidors compren a botigues seleccionades del seu barri, un 36% a 

cadenes multinacionals, un altre 36 % a centres comercials, i un últim 15 % depenent de l’aparador que li 

agradi. Per tant, podem veure que una gran quantitat de la nostra mostra podria ser consumidor potencial 

de Zara i Mango, ja que les dues són cadenes multinacionals, estan a centres comercials i poden tenir 

aparadors atraients.  

La conclusió que podem extreure sobre aquesta pregunta és que Zara i Mango són un tipus de botiga 

amb unes característiques concretes que poden abraçar a gran majoria dels consumidors, almenys dels 

de la nostra mostra. Això podria ser  un dels punts claus pel que fa al seu èxit.    

Estudi de les característiques dels consumidors directament relacionades amb Zara i Inditex 

Prefereixes uns pantalons de marca o tres de Zara, H&M...? 

 

 

 

 

 

 

 

Amb aquesta pregunta també volíem analitzar quin percentatge de la nostra enquesta podria ser 

consumidor potencial de Zara i Mango, entre d’altres cadenes multinacionals de roba a preus 

assequibles.  

Com que aquesta pregunta pot ser poc entenedora, primerament farem una breu explicació.  

Amb aquesta pregunta el que volíem que la gent interpretés era si preferien comprar-se menys roba i que 

aquesta fos de marca o si preferien comprar-se-la tota a cadenes de roba a preus assequibles tipus Zara i 

Mango o si preferien tenir una mica de tot: una mica de marca de roba i una altra de més econòmica.  
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Quant a la resposta  “Base Zara marca”, ens referim a que la mostra prefereix comprar la roba més bàsica 

(samarretes llises, jerseis llisos, etc. ) a botigues tipus Zara, Mango, H&M i la roba que més destaqui, o la 

més important, de marca.   

Podem veure que un 46% de la mostra prefereix una combinació de Zara (i altres marques econòmiques) 

i marques més cares. És a dir, un 46% de la mostra prefereix comprar la roba bàsica a Zara (samarretes 

llises, pantalons llisos, etc) i la més important i original de marca. Seguidament, trobem que un 40 % 

prefereix comprar-se tota la roba a cadenes multinacionals de preus assequibles i un 14 % tota de marca. 

Amb aquesta pregunta podem veure que Zara i Mango surten molt beneficiats amb les preferències dels 

consumidors de la nostra mostra, ja que només hi hauria un 14 % que no els compraria res. El 46% de la 

mostra que prefereix una combinació “Zara i altres i marques” ens ajuda a imaginar-nos la raó per la qual 

Zara i Mango, entre d’altres, tenen una gran varietat de bàsics, tal com veurem més endavant, ja que, tal 

com hem dit abans, la part de Zara, Mango, H&M a la que ens referim en aquesta combinació és la part 

de samarretes bàsiques, jerseis bàsics, etc.  

Compres més a Zara, Stradivarius, etc. amb la crisi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquesta pregunta la vam realitzar per comprovar com ha afectat la crisi a Inditex. 

A l’enquesta vam posar l’expressió “Zara, Stradivarius, etc.”, ja que era possible que la mostra no 

conegués Inditex. 

Amb les conclusions del gràfic podem aventurar-nos a dir que degut a la crisi Inditex no ha patit gaire ja 

que un 87 % de la gent ens va dir que compra a Inditex igual que abans, i un 8 % que compra més. 

Només hi ha un 5 % que ens ha dit que compra menys que abans, que és menys que el percentatge de 
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consumidors que hi compra més ara. Per tant, tampoc podem dir que la crisi ha beneficiat a Inditex però 

sí que podríem dir que, almenys segons la nostra mostra, no l’ha afectat.  

Penses que cada Zara té productes diferents? 

Tal com hem dit en un principi, també volíem investigar si els sortia a compte a Zara tenir botigues tan 

properes, és per això que les següents preguntes van enfocades a resoldre aquest fet.  

 

 

 

 

 

 

 

Podem veure que un 64 % dels consumidors potencials pensa que cada Zara té productes diferents. Això 

és molt interessant, ja que podem veure que la gent està força assabentada d’aquest fet i que, per tant, 

depenent dels gustos de cadascú, anirà a comprar a un Zara o a un altre. També podríem dir que és 

possible que Zara faci un estudi dels consumidors potencials de cada zona i de les seves preferències, 

cosa que intentarem esbrinar en una altra part del treball. 

 Aquesta pregunta per sí sola no ens aporta gaire informació. Tot i això, més endavant la relacionarem 

amb d’altres i ens serà de gran ajuda.  

Creus que Zara és una manera de comprar roba d’última moda a preus més assequibles? 

 

 

 

 

 

 



14 

 

Aquesta pregunta també era interessant per comprovar si la nostra mostra veia el producte de Zara com 

un producte a la moda, ja que ens era útil per la comprovació de si La Moda era el secret de Zara.  

Podem veure que la gran majoria de consumidors (87%) sí que creu que Zara és una manera de comprar 

roba d’última moda a preus assequibles i, per tant, la majoria de gent sí que relaciona Zara amb Moda. 

Tot i això, per poder afirmar la nostra idea, haurem de fer un estudi més extens en la segona part de 

l’anàlisi. 

Et fixes en els aparadors de Zara? 

 

Com que volíem esbrinar la importància dels aparadors en el màrqueting de Zara, vam voler preguntar als 

consumidors si aquests eren rellevants, segons el seu punt de vista. 

Podem veure, segons els resultats obtinguts, que els aparadors són una part important de la botiga, ja 

que una gran majoria dels consumidors potencials es fixen en ells. Tal com veurem més endavant en 

analitzar els aparadors detingudament, podem aventurar-nos a dir que els aparadors de Zara són una 

publicitat amagada molt important d’aquesta marca, ja que es preocupen molt del seu aspecte i els fan de 

manera que atraguin a la gent, com ens han demostrat les enquestes. Tal com podrem comprovar en les 

relacions entre diferents preguntes, podem dir que una de les principals funcions dels aparadors de Zara 

és que donen un distintiu especial i de qualitat a la marca. 

Anàlisi de relacions entre respostes 

Aquesta part és la més important de les enquestes, ja que és la que ens aporta més informació rellevant 

pel nostre estudi. 



15 

 

Abans de començar a analitzar els resultats, hem de fer una petita explicació per la interpretació dels 

gràfics, ja que sinó, pot haver-hi certa confusió. 

Primer de tot, cal dir que l’objectiu d’aquests gràfics és relacionar els resultats de dues preguntes 

diferents. Com que creiem que és molt més simple i entenedor explicar-ho amb un exemple, així ho 

farem. 

Veiem que en el gràfic d’exemple de la següent pàgina, hem volgut analitzar la relació entre les 

preguntes: “Entres a dos Zaras propers?” i “És Zara la teva marca principal?” 

El primer que cal dir és quines són les variables utilitzades en cada eix.  

A l’eix horitzontal hi trobem una de les dues variables que volem relacionar, en aquest cas, si Zara és la 

seva marca principal. En cada una de les respostes, trobem tres barres de tres colors diferents, la suma 

de les quals ens diu quin percentatge de la mostra (respecte el total) posseeix aquesta resposta.  

A l’eix vertical dret hi trobem l’altra de les variables que volem relacionar, en aquest cas, si entren a dos 

Zaras propers. Les respostes d’aquesta variable estan representades en les tres barres que formen 

cadascuna de les respostes de la variable de l’eix horitzontal. Cada color de barra ens indica una de les 

respostes d’aquesta variable. La suma dels percentatges de les barres del mateix color, ens indica quin 

percentatge del total de la mostra conté la resposta en concret.  

A l’eix vertical esquerre hi trobem les unitats en que es mesuren les dues variables, que és el percentatge 

(respecte el total).  

Però el més important és saber com s’ha d’interpretar cadascuna de les barres de qualsevol color. 

Cadascuna de les barres ens indica quin percentatge del total té una característica de la variable de l’eix 

horitzontal i, a l’hora una característica de la variable de l’eix vertical dret.  

Per acabar-ho d’entendre, interpretarem la barra senyalada amb la fletxa.    

Aquesta barra ens indica que un 22% del total de la nostra mostra creu que Zara és la seva marca 

principal i, a l’hora, no entra a dos Zaras propers ( ja que la barra analitzada és vermella i el vermell a la 

llegenda de l’eix vertical dret ens indica que no entren a dos Zaras propers). Una altra manera de dir-ho, 

comparant-ho amb les altres barres de la mateixa resposta de l’eix horitzontal és que, de la gent que 

considera Zara com la seva marca principal, una proporció major no entra a dos Zaras propers que la 

proporció que sí que hi entra. 

Després d’aquesta explicació, un es podria preguntar perquè no hem fet que cada barra de les respostes 

de l’eix vertical esquerre fos un percentatge respecte el total de cada resposta de l’eix vertical dret i així 

veure, de manera clara, en quina de les respostes hi ha més proporció. És a dir, tal com podem extreure 
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de l’Exemple 2 de sota, que de la gent que considera Zara com la seva marca principal, un 57,89% no 

entra a dos Zaras propers. No ho hem fet així ja que, tal com es veu en l’Exemple 2, si es fa d’aquesta 

forma, la proporció de les respostes de l’eix horitzontal ja no hi surt reflexada, és a dir, ja no podem veure 

si a la relació individual hi havia més gent que havia contestat que Zara era la seva marca principal o gent 

que havia contestat que no, cosa que es pot veure clarament en l’exemple 1, on veiem, per exemple, que 

hi ha més proporció de la mostra que no considera Zara com la seva marca principal que no pas gent que 

sí. És per això que hem fet les nostres relacions tal i com estan fetes a l’exemple 1, ja que creiem és 

important tenir en compte també els resultats individuals, i més sabent que hi ha resultats individuals que 

només estan representats en forma de relació. 

A més, cal dir que amb la nostra relació, com que ja ho hem representat amb barres, ja es pot veure, amb 

un simple cop d’ull al gràfic, si hi ha una quantitat major de gent que considera Zara com la seva marca 

principal i entra a dos Zaras propers que de quantitat que considera Zara com la seva marca principal i no 

entra a dos Zaras propers.   

Exemple 1 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple 2  

 

 

 

 

 

 

 

% 
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Després d’aquesta explicació, ja podem començar a analitzar les relacions. 

Relació entre despesa i periodicitat 

 

Amb aquest gràfic podem comprovar que hi ha una relació positiva entre la despesa i la periodicitat amb 

que es va a un Zara, és a dir, comprovem que, com més cops es va al Zara, més es gasta mensualment 

en roba.  Tenint en compte això, podem pensar que Zara podria tenir una política de canvi molt freqüent 

d’aparador i interior, tal com explicarem després que hem descobert que té, per tal d’atraure més sovint 

els seus clients i fer així que aquests consumeixin més i més sovint. Tot i això, cal dir que és possible que 

es gastin molt en roba, però no se la gastin al Zara o a Inditex o a alguna cadena tipus H&M, Mango, etc. 

És per això que ara ens hem de preguntar , la despesa mensual és al Zara realment? 

Relació entre despesa i si aquesta és a Zara* 
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Per començar, cal fer un incís sobre una de les variables d’aquesta relació. En fer les enquestes, vam 

preguntar si Inditex era la seva marca principal. En canvi, a les relacions, hem posat Zara com a marca 

principal. Això ho hem fet perquè si preguntàvem Zara com a marca principal, haguéssim fet dubtar a 

molts consumidors i gairebé ningú ho hagués posat, ja que és molt concret. En canvi, posant Inditex en 

general,  és més senzill pels consumidors de decidir-se si sí que és la seva marca principal o no. A més, 

com que Zara és la marca principal i la més important d’Inditex, vam pensar que era possible extrapolar 

els resultats obtinguts a Inditex per Zara, ja que les altres marques acostumen a basar-se en ella en les 

estratègies de màrqueting. Per exemple, quan Inditex vol implementar la seva marca a l’estranger, abans 

de col�locar alguna de les altres marques, dóna a conèixer Zara en aquell país i, si aquesta marca té èxit, 

comença a implementar les altres. A més, també cal dir que, gairebé tots els consumidors que consideren 

Inditex com a marca principal, compren a Zara, ja que és la marca estàndard i en la que pot comprar 

tothom. A més, un consumidor que compri a Pull&Bear també es comprarà certes coses a Zara i un que 

compri a Bershka, també. Aquest fet se’ns va confirmar en l’entrevista de treball, on l’encarregada de 

personal ens va explicar justament això, que a Zara pot anar a comprar, tal com ella va dir: “la abuela, con 

el nieto, con la sobrina, con la tía y con la hija y su primo”. A més a la pàgina Web de Zara trobem la 

següent frase: “Nuestra oferta es universal para adultos y niños, hombres y mujeres.” Per tant, podem 

concloure que, en general, els consumidors habituals d’Inditex, també ho seran de Zara. Per molt que 

aquesta afirmació sigui general per homes i dones, creiem que ho serà també per dones exclusivament, 

que és en qui hem centrat el nostre estudi. 

Continuant amb l’anàlisi, si analitzem la possibilitat que els clients habituals de Zara acostumin a gastar-

se entre 100 i 300 euros al mes en roba, que ja és una quantitat important de diners, veiem que la majoria 

de clients habituals de Zara es gasten menys de 100 euros. A més, si tenim en compte una altra relació 

entre periodicitat de visites a Zara mensuals i periodicitat de compra, veiem que la gran majoria de la 

mostra que visita el Zara 3 o 4 cops al mes compra mensualment (veure Annex 6). Llavors ens 

preguntem, si els clients habituals de Zara tenen una despesa, normalment, de menys de 100 euros al 

mes i, a més, la part de la mostra que visita un Zara 3 o 4 cops compra mensualment, Perquè, llavors, 

aquest canvi tan freqüent d’aparadors i interior? 

Per tal de respondre aquesta pregunta hem analitzat si és possible que aquest canvi freqüent d’interiors i 

aparadors vagi dirigit, exclusivament, als clients habituals de Zara, és a dir, que siguin els clients 

habituals, només, els que visiten Zara tants cops al mes i que Zara faci els canvis perquè aquests ho 

continuïn fent. Per tal de comprovar o desmentir aquesta idea, hem analitzat la relació entre les variables: 

Zara marca principal i periodicitat. 
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Relació Inditex marca principal i periodicitat 

 

Si deixem la banda la gent que no considera Inditex com la seva marca principal,  podem veure que de la 

gent que la considera com a marca principal, no hi ha més gent que vagi  3 o 4 cops al Zara que gent que 

hi vagi 1 o 2 cops. Tot i això, podem veure que hi ha la mateixa proporció de consumidors habituals que el 

visiten entre 3 i 4 cops que de clients que el visiten entre 1 i 2 cops. Per tant, podem dir que sí que hi ha 

consumidors habituals de Zara que el visiten 3 i 4 cops al mes, és a dir, que aquests no són una minoria, 

sinó una part important de la clientela habitual de Zara. Amb això podem dir que Zara podria canviar 

freqüentment l’interior i l’exterior de la botiga ( més endavant veurem amb quina periodicitat) per tal 

d’atraure aquests clients i donar-los una imatge d’activitat i renovació constant, de modernitat i de tenir 

últimes tendències, és a dir, per donar imatge de marca d’última moda.  Tot i això, a més, també ho 

poden fer pel motiu que sempre hi ha: per atraure la curiositat dels clients a entrar a la botiga, ja que, com 

més canvis facin a l’aparador, més cops tindran curiositat els clients per entrar a mirar què ha arribat de 

nou. És a dir, podem veure que els aparadors també poden indicar canvi i els consumidors poden 

relacionar-ho amb possible canvi a l’interior.   

Després d’arribar a aquesta conclusió, havíem d’analitzar si els clients habituals de Zara els interessava 

La Moda, ja que sinó, per molt que Zara volgués donar una imatge de Moda i ho aconseguís, no li serviria 

de res. 

És per això que vam relacionar interès per la moda i Zara* com a marca principal. 
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Relació entre interès per La Moda i Zara* marca com a marca principal 

 

Podem veure clarament que la gran majoria de clients habituals de Zara tenen bastant interès per la 

moda.  Per tant, de moment podríem considerar la nostra conclusió com a vàlida. Tot i això, també hem 

de tenir en compte si els clients habituals de Zara creuen que poden trobar aquesta moda a Zara, ja que 

podria ser que els interessés la moda i fossin clients habituals de Zara, però no pensessin que a Zara 

podrien trobar moda, sinó que, simplement, no es poden permetre altra cosa. És per això que vam 

realitzar la següent relació: els clients habituals de Zara, creuen que a Zara poden trobar aquesta moda?  

Relació moda preus assequibles i clients Zara 
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Per tal de contestar aquesta pregunta, vam relacionar el fet de ser client habitual de Zara amb el fet de 

considerar Zara com una botiga de moda a preus assequibles. També vam analitzar si la gent que té 

bastant interès per la moda, creu que a Zara pot trobar aquesta moda. 

Clarament podem veure que la gran majoria de clients habituals de Zara i la majoria de gent que té 

bastant interès per la moda, creu que la pot trobar a Zara a preus assequibles.  

Per tant, podem confirmar que el canvi freqüent interiors i aparadors el podrien fer per atraure els seus 

clients, donant-los senyals de modernitat i renovació constant, per tal que tinguin Zara com una botiga de 

moda a preus assequibles. Per tant, de moment podríem concloure que La Moda podria ser un dels punts 

claus de l’èxit de Zara, ja que fins i tot la seva política de canvi d’interior i aparadors està estretament 

relacionada  amb aquest fet, almenys segons els nostres resultats. En aquest punt podem fer un petit 

incís exposant certa informació trobada a la pàgina Web de Zara on aquest fet queda recolzat: 

“El cliente encuentra moda en nuestras tiendas.(...) Porque la moda es cambio continuo, Zara interpreta, 

adapta las tendencias en tiempo récord y ofrece novedades dos veces por semana”.  

Després de trobar uns dels possibles motius d’aquests canvis constants d’aparadors ( i el que nosaltres 

creiem principal), podem passar a analitzar altres motius dels canvis d’aparadors i de la importància 

d’aquests a Zara.  

Per tal d’estudiar aquesta part, hem cregut convenient fer la relació entre si la mostra es fixava en els 

aparadors de Zara i si en volien alguna cosa. Hem fet aquesta relació perquè hem pensat que així podíem 

comprovar si Zara utilitzava els aparadors per posar-hi certs productes que volia que es venguessin més 

(simplement perquè eren més cars, o perquè n’hi havia un estoc important) o si tenia altres utilitats, a part 

de la que ja hem analitzat. 
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Aparadors  

 

Amb la relació hem comprovat que la gran majoria de la mostra que es fixa ens els aparadors de Zara, no 

en vol res. S’ha de dir que en aquests resultats hi pot haver cert biaix, ja que hi ha gent que pot dir que no 

vol res de l’aparador per demostrar a l’altra gent que no és enganyat per aquesta estratègia, però que en 

veritat sí que en vulgui alguna cosa. A més, tal com hem explicat anteriorment, amb l’entrevista amb la 

segona encarregada (veure Annex 2), aquesta ens va dir que la gent sí que demanava els articles de 

l’aparador. Tot i això, el percentatge de gent que no vol res de l’aparador en el resultat individual de la 

pregunta és massa alt (52%) com perquè traient el biaix ens doni com a resultat que la majoria de la 

mostra sí que vol el que veu a l’aparador. Per tant, podem concloure que, segons els resultat de les 

enquestes, els aparadors de Zara no s’acostumen a utilitzar per vendre el que hi ha exposat.  

Llavors, perquè s’utilitzen? Podem arribar a vàries utilitats: 

1. Com a imatge de renovació, modernitat i canvi constant i demostrar així estar a la última moda, 

com hem esmentat anteriorment. La modernitat també es pot veure reflectida, a part de 

mitjançant el canvi freqüent, amb l’estil d’aparadors que utilitzen, el qual explicarem més 

detalladament en un altre apartat.  

2. Com a publicitat amagada, ja que a través de les enquestes ja hem observat que un percentatge 

molt elevat (%)  de la mostra es fixava en els aparadors. A més, podem saber que Zara vol que 

hi hagi aquest efecte per les característiques que donen als aparadors; ja que aquests són 

llampants, diferents, destacats (més endavant analitzarem aquest fet de manera detallada). 

Després de comprovar que Zara vol que la gent es fixi en els seus aparadors, hem de donar un 

motiu que demostri que els utilitzen com a publicitat amagada. Ho podem comprovar amb el fet 

que allà on hi ha l’aparador, a sobre sempre hi ha el logotip de Zara, que és molt característic, 
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conegut i diferenciat. Per tant, si l’aparador ens crida l’atenció i, a sobre d’aquest hi ha el logotip 

de Zara, podem dir que inconscientment, quan es mira l’aparador, es mira el logotip i ja se’t 

queda la marca en la memòria. 

3. Un tercer motiu pot ser el més tradicional: atraure els consumidors a entrar a mirar altres articles, 

sense haver de ser aquests de l’aparador.  

Diferenciació en cada Zara i ubicació propera 

Pel que fa a l’estudi de diferenciació de productes depenent del Zara, ja hem dit anteriorment que la gent 

sap que hi ha productes diferents en cada Zara. Una altra pregunta que ens fèiem, però, era si la gent era 

conscient, tal com hem descobert nosaltres amb el nostre estudi (que explicarem posteriorment), que la 

diferenciació de productes en cada Zara es fa segons la ubicació d’aquests; és a dir, si sabien que a dos 

Zaras propers hi ha els mateixos productes. Per comprovar si els consumidors que creien que a cada 

Zara hi havia productes diferents, entraven a dos Zaras propers per trobar més varietat, o no hi entraven 

perquè ja sabien que hi trobarien el mateix, hem estudiat la relació entre si creien que a cada Zara hi 

havia productes diferents i si entraven a dos Zaras propers. 

 

 Amb els resultats obtinguts hem comprovat que la gran majoria que creu que a cada Zara hi ha 

productes diferents, no entra a dos Zaras propers, cosa que ens indica que la gent està informada de com 

Zara diferencia els productes segons la ubicació.  

Llavors, quin és el motiu d’ubicar dos Zaras excessivament a prop, si no és perquè els consumidors 

potencials entrin als dos Zaras i puguin comprar més?  
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Arribats a aquest punt, ens vam plantejar que potser només entraven a dos Zaras propers els clients 

habituals de Zara, és a dir, que potser Zara col�locava dos Zaras junts perquè era conscient que els seus 

clients habitual sí que entraven als dos i podien comprar més. És per això que vam realitzar la relació 

entre clients habituals de Zara i entrar a dos Zaras propers. Aquesta relació no ens va ajudar gens, ja que 

la majoria de clients habituals de Zara tampoc entraven a dos Zaras propers. Per tant, tornàvem a estar 

gairebé al punt inicial.  

Després d’eliminar totes aquestes possibilitats, vam arribar a la conclusió que Zara tenia dos Zaras molt 

propers en una sèrie de ciutats per:  

1. “Publicitat amagada”, altra vegada. És possible que Zara utilitzi la botiga simplement perquè els 

possibles consumidors vegin la botiga, es fixin en el logotip i, encara que no sigui un cartell al 

carrer o a un autobús, també faran publicitat de la seva marca, ja que la gent es quedarà amb el 

nom, perquè la gran majoria de la població diferencia el logotip de Zara (és molt distintiu). A més 

d’aquesta publicitat, també pot fer publicitat de la qualitat de la marca, ja que Zara acostuma a 

tenir dos botigues molt properes en zones cèntriques, comercials on els locals són molt valorats i 

on acostuma a haver-hi marques molt cares com Chanel, Gucci, etc.  

2. Fer fora a la competència. Òbviament, si ocupen un local a un lloc cèntric i comercial important, 

no deixen que aquest sigui ocupat per la competència, no deixen a la competència prendre’ls 

possibles clients. És per això que també és possible que vulguin tenir dos Zaras junts, encara 

que estiguin excessivament a prop, ja que així poden quedar-se amb més espai de la zona 

comercial i prendre terreny a la competència, com per exemple, Mango. A més, s’ha de dir que, 

segons la informació obtinguda a través de llibres, sabem que Zara no té cap Zara en 

funcionament que obtingui pèrdues, és a dir, si hi ha un Zara que té pèrdues durant un cert 

temps, aquest és tancat. Llavors, sabem que per molt que tingui dos Zaras junts,  cap dels dos li 
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crea pèrdues, o sigui que tampoc té un gran cost intentar fer fora a la competència d’aquesta 

forma.    

3. Cobrir tota la demanada i evitar excés de clients en una sola botiga. Com ja hem dit, als llocs on 

hi ha dos Zaras tan junts són zones cèntriques i comercials, on hi circula molta gent durant el dia.  

Per això mateix, per tal de no tenir la botiga massa plena, cosa que podria ser incòmode pels 

clients, donar sensació d’estrès i fer que certs clients sortissin sense comprar, pot repartir els 

seus clients entre les dues botigues i aconseguir així que les dues estiguin més calmades, es 

pugui atendre millor als clients i aquests se sentin més a gust. A més, en ser llocs tan 

concorreguts, és possible que amb l’estoc d’una botiga no cobrissin tota la demanda que hi pot 

haver, i, per evitar un excés de demanda, poden ampliar l’oferta amb un altre Zara i així no 

perdre possibles vendes per falta d’estoc, sobretot si hi ha un cert producte que té èxit en un cert 

moment en concret, com passa molts cops, sobretot si es posa de moda de sobte un cert 

producte, que en un principi només acostuma tenir Zara, gràcies a la seva rapidesa de creació, 

producció i distribució de productes. Així, poden tenir més estoc ubicat en un lloc concret, es 

poden aprofitar d’aquest fet. Cal dir també que el fet d’haver-hi molts possibles consumidors està 

clarament exemplificat a Portal de l’Àngel, on hi ha dos Zaras excessivament a prop un de l’altre. 

A aquesta zona, sempre hi circula molta gent, sobretot estrangers. Els estrangers poden ser un 

motiu molt important d’aquesta estratègia, ja que consideren Zara com un bé més luxós que 

nosaltres, i quan vénen a visitar Barcelona, visiten molt Zara. Així, posant dos Zaras junts, poden 

fer que a una botiga d Portal de l’Àngel no hi hagi massa gent i, a més a més, poden cobrir tota 

la demanda estrangera que hi pot haver, sobretot a l’estiu.    
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Estudi d’aparadors i interior de botigues a través de visites a Zaras i Mangos 

Aparadors de Zara (i Mango) 

Tal com  vam llegir al llibre de “Fernando Fábrega”,  la ubicació de la botiga és essencial per a que molta 

gent entri, així dons l’aparador és el reclam per entrar-hi. És per això que hem volgut fer un anàlisi detallat 

sobre els aparadors i així també demostrar si són certes les afirmacions que hi ha al llibre sobre aquests.  

Per tal de realitzar un millor estudi, hem comparat els aparadors de Zara amb els de Mango.  

Freqüència de canvi 

Després d’haver visitat els Zaras i els Mangos del centre de Barcelona freqüentment durant 7 setmanes, 

podem arribar a certes conclusions pel que fa a la freqüència de canvi dels aparadors. 

Segons el llibre que hem estudiat, vam saber que l’aparador de Zara es canviava cada tres setmanes i 

l’estètica de fons cada temporada. Va, voler comprovar aquest fet a través de les visites. 

Per tal d’exposar els nostres resultats, farem un dietari amb tots els canvis observats. 

• 7/05/09 i 8/05/09: Primeres fotos a:  

- Zara: Portal de l’Àngel, Passeig de Gràcia, Pelai  

- Mango: Passeig de Gràcia i Portal de l’Àngel (?) 

• 11/05/09: Tornem a Zaras i Mangos  

- Cap canvi visible ni aparadors ni interior ( tot i que estaven canviant un aparador de Pelai) 

• 18/05/09: Tornem a Zaras i Mangos 

- Cap canvi visible en aparadors Passeig Gràcia i Portal de l’Àngel  

- Canvi interior 

• 19/05/09: Anem a Pelai 

- Aparador de Pelai canviat ( tot i que sabem que el van canviar el dia 11) 

• 20/05/09: Anem a Zaras i Mangos (per mirar si ho canvien dimecres de cada 2 setmanes) 

- Cap canvi visible 

• 27/05/09: 

- Aparador de Passeig de Gràcia de Zara canviat 
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- Aparador de Passeig de Gràcia de Mango canviat 

- Aparador de Portal de l’Àngel de Zara canviat 

- Aparador de Pelai de Zara canviat  

• 29/05/09: 

- Aparador de Passeig de Gràcia de Zara igual però amb afegit de complements peculiars 

• 3/06/09: 

- Cap canvi visible en aparadors de Zara i Mango 

• 08/06/09: 

- Cap canvi visible en aparadors de Zara i Mango 

• 11/06/09: 

- Canvi d’aparador de Mango de Passeig de Gràcia. 

• 15/06/09: 

- Cap canvi visible en aparadors de Zara i Mango 

• 17/06/09: 

- Cap canvi visible en aparadors de Zara i Mango 

 

Per obtenir més dades visuals sobre aquest dietari, veure Annex 3.   

Primerament, cal dir que vam començar a fer les fotografies quan van canviar els aparadors de Zara, ja 

que així podíem comptar exactament quants dies trigaven a canviar-lo. Vam començar que encara 

n’estaven canviant algun, com el de Pelai, però ja podíem comptar perquè sabíem que justament llavors 

l’estaven canviant. Òbviament, a part que Mango els canviï el mateix dia, no podíem començar a comptar 

també per Mango. Tot això, ho hem pogut anar descobrint amb el temps. 

Podem deduir que Zara canvia l’aparador aproximadament cada tres setmanes. Diem aproximadament 

perquè no els canvia exactament comptant 3 setmanes, sinó que potser triga tres setmanes i un dia o 2 

setmanes i 6 dies. Cal dir que Zara acostuma a canviar tots els aparadors del centre de Barcelona a la 

vegada, no va fent rotació de canvis, sinó que quan en canvia un, els canvia tots. Per tant, podem veure 

que Zara canvia els seus aparadors amb una freqüència destacable, no els canvia cada temporada com 

fan altres botigues de roba més tradicionals. Aquest fet ens torna a demostrar que Zara dóna molta 

importància al canvi constant d’aparadors, com a forma de demostrar tenir últimes tendències i 

modernitat, tal com ja hem dit a les enquestes.   

Pel que fa a l’estètica dels fons, podem veure que Zara encara no l’ha canviat, podent confirmar que la 

canvien cada temporada. Aquest fet pot ser degut a que amb l’estètica de fons volen demostrar que 
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vénen nous temps, canvi total d’armari i que la gent així se n’adoni i ja vulgui anar a comprar de la nova 

estació. 

Pel que fa a Mango, creiem que no tenen un patró de canvi establert tant estricte com el de Zara, sinó 

que, possiblement, ho canvien cada cop que decideixen destacar una col�lecció, ja sigui perquè surt a la 

venda o perquè en aquell moment els interessa. Per tant, podem veure que no pretenen demostrar canvi 

constant i modernitat amb els aparadors, ja que un cop els han canviat al cap de dues setmanes i un altre 

cop al cap de tres, per tant, creiem que també el poden canviar al cap de 4, és a dir, que per ells la 

freqüència no és important, sinó destacar la col�lecció que a ells els interessa.  

Característiques dels maniquins 

Els maniquins de Zara són molt diferents als de Mango. Els de Zara són negres, sense gairebé faccions i 

sense cabells. Mango, en canvi, té els  maniquins blancs, amb més faccions i amb cabells. Només per 

aquest fet, ja podem deduir que Zara vol donar molta menys importància al maniquí i que el posa, 

simplement, perquè queda més ben exposada la roba, però no pas per donar importància a “les possibles 

persones” a qui podria anar dirigida aquesta roba. No volen que els possibles consumidors es fixin en el 

maniquí, sinó que mirin que porta aquest posat.  

El fet de que els maniquins siguin negres pots ser degut a moltes coses. Zara ho pot fer per donar un aire 

més luxós i elegant a la seva roba, ja que el color negre sempre dóna sensació d’elegància i qualitat, cosa 

que a vegades el blanc i el beix no donen. Això queda demostrat amb el fet que els maniquins del Centre 

comercial Glòries, per exemple, són blancs, ja que els centres comercials hi acostuma a anar gent amb 

una renda més baixa, que no busca roba luxosa, com la que va, per exemple, a Passeig de Gràcia, ja que 

a prop del Zara hi ha totes les grans marques de categoria de roba. Una altra funció del color negre és 

que d’aquesta forma la roba destaca més, ja que el fons és blanc, altra cop demostrant la importància que 

dóna Zara a que la gent es fixi en l’aparador i, sobretot en la roba que en ell s’exposa. Els de Mango, en 

canvi, pel fet de ser blancs, semblen més vulgars ja que són més tradicionals i fan que no destaqui tant ni 

l’aparador ni una peça de roba en concret. Amb la diferència entre els dos podem veure que pel fet ser 

negres i sense faccions, els maniquins del Zara donen un aire de modernitat que no donen els de Mango, 

que són blancs i amb faccions (més tradicionals, ja que és com sempre han acostumat a ser els 

maniquins). Per tant, podem dir que Zara té els maniquins com els té, altre cop, per donar sensació de 

modernitat, cosa que confirma altra cop la importància que té La Moda en el màrqueting de Zara. 

Cal esmentar, per últim, que per molt que els maniquins del Zara de Glòries siguin blancs, la majoria de 

maniquins de Zara són negres, i és per això que hem generalitzat el negre com el color dels maniquins de 

Zara.  
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Decoració i roba 

En general i a primera vista, Zara ofereix més simplicitat i, tal i com veurem desprès, es concentra més en 

roba i decoració.   

Els aparadors de Zara són molt moderns i amb més expressivitat i originalitat que els de Mango. 

S’observa normalment una combinació de pocs colors, amb un de principal i destacable. També hem vist 

que algun dels aparadors, normalment els relacionats amb la secció de Trafaluc, no té un color sol 

destacable, sinó que en barreja uns quants molt llampants. Les dues maneres de combinar colors, que 

fan que l’aparador destaqui molt entre el paisatge del carrer i entre els altres aparadors (per exemple un 

de Mango), ens demostra la importància que tenen aquests en Zara. En general els aparadors de Mango 

son més normals i recarregats de decoració i de roba que els de Zara, amb una combinació de colors 

variant, però amb cap destacat ni principal. Normalment utilitzen uns colors molt poc vius i cridaners, 

semblants, per exemple, a la façana de la botiga, cosa que fa que els possibles consumidors no es fixin 

tan en l’aparador. Aquest fet ens demostra que el principal objectiu dels aparadors de Zara és que els 

possibles consumidors es fixin en ells i, ja de pas, es fixin en el logotip de Zara que sempre hi ha a sobre 

dels aparadors, és a dir, el principal objectiu dels aparadors de Zara és la publicitat, confirmant el que 

hem obtingut a través de les enquestes. Els aparadors de Mango no són tan importants per la marca, sinó 

que més aviat formen part de la decoració de la botiga. Això és degut a que Mango té altres estratègies 

de publicitat per donar-se a conèixer i atreure al client. Zara té la necessitat de destacar més els seus 

aparadors, ja que la proporció d’importància que tenen en la seva publicitat és major.  

Continuant demostrant el mateix, podem dir que habitualment, els aparadors de Zara són molt més grans 

quant a dimensions que els de Mango, és a dir, li dediquen més espai i fan que cridi més l’atenció. A més, 

també cal dir que el fons de l’aparador de Zara és un decorat, mentre que a Mango, com a fons tenen la 

mateixa botiga. D’aquí també podem deduir que Zara li dóna molta importància a l’organització dels 

aparadors, ja que, com acabem de dir, aquests són un dels seus punts claus en publicitat. 

Què pretén cada empresa amb les característiques de l’aparador? 

A part de buscar publicitat per la marca, cal remarcar que Zara es basa molt més en la moda a l’hora de 

dissenyar els aparadors ja que, com hem dit a les enquestes, Zara dóna molta importància al canvi 

constant i sobretot a la modernitat per tal de que els seus consumidors vegin Zara com una marca 

d’última moda, element clau en el seu èxit. Mango, en canvi, no dóna tanta importància a aquest aspecte 

sinó que vol demostrar que està a l’última moda contractant personatges famosos per fer els seus 

dissenys o dissenyadors coneguts. Per tant, Zara utilitza els seus aparadors per demostrar la seva 

modernitat i en canvi Mango, no.  



30 

 

A més, Zara, en els seus aparadors, destaca únicament el producte, sense donar tanta importància a la 

decoració, no com Mango, que fa uns aparadors on no destaca cap producte sinó que més aviat destaca 

una col�lecció sencera o un estil de vestir, per tal que tu vegis quin estil trobaràs a dins, però no pas per 

cridar l’atenció sobre certs productes i que la gent vegi la seva modernitat, com a Zara. 

Per últim, cal dir que per molt que haguem dit que Mango no utilitza gaire els seus aparadors com a 

estratègia, sí que els pot utilitzar pel que sempre s’han utilitzat, per informar als possibles consumidors 

sobre que es poden trobar a dins la botiga. Mango sobretot l’utilitza Mango per informar que ha tret una 

nova col�lecció ( ja hem dit que més que destacar productes destaca col�leccions) i fer que els possibles 

consumidors se n’interessin i els consumidors habituals de Mango, que ja l’estaven esperant, entrin a la 

botiga ja que ja saben que aquesta col�lecció ja està disponible. 

Un últim aclariment sobre Zara és que, el fet que vulgui destacar certs productes, no vol dir que vulgui 

que els consumidors comprin aquests, sinó que pensin, per exemple: “si tenen aquesta bossa de mà i 

aquest vestit tan moderns a l’aparador, és que el que hi ha a dins serà també així de modern”. Expliquem 

que no pot ser que vulguin destacar certs productes per vendre aquells perquè, ja ha quedat demostrat 

amb les enquestes que això no és cert.  

Per tant podem constatar que les estratègies que duen a terme Mango i Zara són bastant diferents, però 

el que sí que tenen en comú, i que és la finalitat i l’objectiu de cada empresa de moda, és satisfer i atraure 

al màxim el consumidor, per tal d’obtenir els beneficis més elevats possibles.  
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Diferències entre interiors i aparadors de Zara  

La importància d’aquest apartat era demostrar la Hipòtesi V, la qual diu que cada Zara té productes 

diferents, depenent d’on estiguin aquests ubicats, i, ja de pas, estudiar també les diferències entre 

cadascun. A més, també volíem comprovar si era cert el fet que cada Zara és informat de com ha de 

col�locar els productes. De moment això ho podem confirmar pel fet que vam veure a una encarregada al 

Zara de Glòries un dia en que ells estaven canviant l’interior, amb una fotografia amb una maqueta a 

escala real indicant com havien de col�locar certs productes a la seva botiga. 

Per realitzar aquesta part, hem visitat diferents Zaras i hem fet fotos a cada un dels aparadors analitzant 

les diferències entre cada un d’ells. Els Zaras que hem estudiat han estat els situats a la zona del centre 

de Barcelona, Diagonal i el centres comercial  de Glòries, ja que pensem que estan ubicats en zones 

bastant diferents. 

Cal dir que vam obtenir certa informació segons un documental de Tv3 del programa 30 minuts dedicat a 

Zara i a Inditex, en el qual deia que a cada Zara hi ha un 20% de productes que es diferencien dels altres 

mentre que el 80% restant és comú a tots ells. També volíem comprovar si això podia ser cert.  

Per fer la comparació, anirem analitzant cadascun dels Zaras per separat, tot aportant certa informació 

sobre els altres, si aquesta és necessària. 

Passeig de Gràcia 

 En aquests aparadors hi sol haver roba de la secció de Zara Woman, que és la secció més formal i 

elegant de Zara. Això pot ser degut a que en aquesta zona estan situades la majoria de botigues de més 

prestigi, com Chanel, Loewe, etc. Tot i que a l’interior se’n pot trobar, no acostumen a posar roba de 

Trafaluc a l’aparador, ja que aquest Zara sol tenir una clientela més adulta. La decoració de l’aparador és 

més formal que els altres i quasi sempre se sol destacar un color principal. 

Tot i que a dins podem trobar productes de les tres seccions, la gran majoria de productes en aquest Zara 

són de les seccions Woman i Basics, que són dedicades a la dona més adulta. Sabent que en aquestes 

dues seccions podem trobar roba formal i informal, podem dir que en aquest Zara n’hi ha més de formal i, 

per exemple a Basics, els bàsics que més hi ha no són samarretes senzilles i jerseis barats, sinó més 

aviat bàsics més complerts i d’arreglar. Amb això podem dir que aquest Zara va dedicat a una clientela 

més adulta i formal. 

Portal de l’Àngel 

Els aparadors acostumen a ser més informals i normalment la roba és de la secció de Trafaluc. Els 

decorats també son juvenils i divertits (com per exemple els gossos fets de roba texana que podem veure 
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en una de les nostres fotografies). Creiem que això pot ser perquè aquest Zara va destinat a un tipus de 

demanda diferent que el de Passeig de Gràcia, ja que per allà hi ha una gran concentració de botigues 

juvenils i els transeünts del carrer acostumen a ser nois joves i turistes. 

Pel que fa al producte que podem trobar a l’interior, continua predominant la secció Trafaluc i la roba més 

informal i juvenil, tant d’aquesta secció com de les altres dues. En aquests Zaras hi ha més samarretes i 

jerseis bàsics barats. Aquests fets ens informen que els Zaras de Portal de l’Àngel estan orientats a un 

públic més juvenil, que vesteix més informal i té una renda més baixa, ja que tant la roba informal de 

Woman i Basics com la roba de Trafaluc és més econòmica que la formal de Woman i Basics  que hi ha a 

Passeig de Gràcia. A més, el fet que la roba sigui formal ens pot estar indicant el fet que també va dirigida 

als estrangers, que no acostumaran a comprar-se la roba formal de vacances.    

Carrer Pelai 

Aquest Zara té dos aparadors i normalment combinen la roba de la secció de Trafaluc amb la de Zara 

Woman. Els aparadors són més petits però son igualment elegants i intenten crear espai i donar sensació 

d’amplitud (com la majoria d’aparadors de Zara) posant pocs decorats. Podria resultar estrany que aquest 

Zara tingui uns aparadors tan petits però, si pensem que en aquest Zara és on tenen el Centre de 

Selecció de Personal* (veure Annex 1), podem dir que en aquest Zara, necessitaven espai per situar 

aquest Centre i per això deurien escollir aquest local, encara que no fos de les característiques habituals 

dels locals de centre de ciutat de Zara.  

Aquest Zara acostuma a tenir “una mica de tot” sense anar orientat a cap tipus de consumidor en concret, 

almenys segons el nostre estudi. 

Glòries 

Pel que fa a l’aparador de Glòries, primerament cal dir que els maniquins són blancs, a diferència dels 

Zaras del centre. Això ens pot demostrar que al públic al qual va destinat és diferent del públic del Centre, 

que busca més luxe i “glamour”. El públic de Glòries, com el públic de la gran majoria de centres 

comercials, acostuma a ser de renda més baixa.  

El Zara de Glòries acostuma a tenir una secció més gran de Trafaluc i de Basics però quasi bé no trobem 

roba de Zara Woman. També hi trobem molta roba d’esport que pertany a les dues seccions que hem dit 

abans.  

Tot això ens indica que aquest Zara va dirigit a consumidors amb renda més baixa i que vesteixen més 

informals. 
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Diagonal 

Pel que fa a l’aparador de Diagonal, cal dir que està format per roba formal, ja que els consumidors a qui 

va dirigit aquest Zara és gent adulta, madura, de renda elevada i de vestimenta formal. 

El Zara de Diagonal és l’antagonista del de Glòries. Com ja hem dit, aquest va dirigit a un tipus de 

consumidors de renta més elevada i que vesteix formal, és per això que la secció de Zara Woman és molt 

més gran que les altres dues, de les que no hi ha gaire quantitat i si n’hi ha, és tot més formal. A més, la 

majoria de roba que hi trobem és de les més cares que té Zara. 

Conclusió 

Per tant, podem concloure que cada Zara és diferent quant a aparadors i quant a roba i, podem confirmar 

llavors, que cada Zara va dirigit a un tipus de consumidor diferent, depenent de la zona on està aquest 

situat. També podem dir que és molt probable que Zara realitzi un estudi del consumidor depenent de la 

zona, cosa que formaria part de la seva estratègia de màrqueting.  

Per últim, també esmentar que una de les similituds que hem descobert en l’estudi és que, per molt que 

tinguin productes diferents, a simple vista tots els Zaras són iguals, tan el tipus d’aparadors com el tipus 

de botiga, els mobles i la distribució i col�locació dels productes. 
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Estudi de les estratègies de publicitat de Mango i Zara 

Finalment ens centrarem en un dels apartats claus del màrqueting d’una empresa de moda, que és la 

publicitat, i veurem les diferències principals en les estratègies que segueixen Mango i Zara alhora de fer 

conèixer el seu producte. Per començar cal destacar que, a primera vista, molta gent considera que el 

grup Inditex i, exactament Zara, no fan cap mena de publicitat comparant amb qualsevol altre marca de 

roba o complements. Aquest pensament és erroni. Per tal de justificar la darrera afirmació hem de 

distingir entre dos conceptes claus: publicitat convencional i publicitat no-convencional,que ens ajudaran 

entendre i aclarir certs dubtes sobre aquest tema. 

Primerament, s’ha de dir que Mango és un exemple clar per explicar què és la publicitat convencional, 

que consisteix bàsicament en una inversió molt gran en tota mena de tècniques de publicitat.  

Mango sempre ha dut a terme unes campanyes de publicitat molt significatives i destacables, contractant 

personatges molt coneguts i famosos per presentar el seu producte. Publica catàlegs amb les seves 

col�leccions de moda cada temporada i les regala dins la botiga o les envia per correu a les clientes 

subscrites. Sempre fa bastant publicitat al carrer, posant diferents cartells per la ciutat, als busos, a les 

parades i estacions de tren i metro diverses.  

Pel que fa a la seva pàgina web, Mango sempre actualitza les noves col�leccions que va traient i a més 

dóna la possibilitat de comprar les peces de roba on-line, cosa que Zara no fa.  

Per tant, podem dir que utilitza tots els mètodes possibles alhora per fer conèixer el seu producte. 

Contràriament, s’ha de dir que la publicitat no-convencional és un concepte completament diferent i és 

una de les vies per les que ha optat Zara.  

La publicitat no-convencional és una política que requereix uns costos molt inferiors, utilitzant una 

publicitat amagada que a primera vista dóna la sensació que no existeixi.  

A més, Zara contracta models professionals, però mai disposa de cap catàleg de temporada ni posa 

cartells; l’únic lloc on posa les fotografies dels seus dissenys lluïts pels models és al web i dins la botiga o 

als aparadors. A més, té molta cura de dissenyar les pàgines Web i les fa molt atractives, per tal que els 

seus dissenys agradin a molts possibles consumidors. Zara també publica un anunci en la premsa cada 

temporada, per informar que ja són les rebaixes.  

Finalment veiem que aquesta distinció entre els dos tipus de màrqueting ens dóna una visió important de 

les estratègies de publicitat que segueixen Mango i Zara. Les dues politiques són completament diferents 

però les dues funcionen i segueixen mantenint les dues marques en uns posicions molt elevades, tant en 

Espanya com arreu del món.  
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Estudi interior de Zara (i Mango) 

Periodicitat de canvi d’interior de Zara 

Primerament, cal dir que en un principi havíem d’estudiar la periodicitat a través de visites setmanals (o 

més freqüents) de Zaras però, com que a través d’una petita entrevista amb una segona encarregada, 

vam aconseguir saber que l’interior de la botiga es canviava cada setmana, i ja no ens va caldre l’estudi. 

(Veure Annex 2).  

Característiques de l’interior de Zara (i Mango) 

Per començar hem de dir, que ens hem centrat en l’estudi de la roba femenina. La primera gran diferència 

entre Zara i Mango és que el producte que ofereix Mango està centrat en un estil únic amb poques 

diferències que, bàsicament, es distingeixen entre la roba més formal, de dia o més esportiva. 

Cal dir que l’única separació clara que es pot trobar dintre de Mango és entre: Mango Accesories, HE 

(que és roba pels homes) i la roba habitual de dona. En canvi, un cop entrem a Zara, a part que també 

ofereix roba pels homes, dones i també nens,  podem observar una distinció molt clara entre els estils de 

roba femenina, que es divideixen en tres principals: Zara Woman, Zara Basics i Zara Trafaluc, que també 

es poden dividir en uns subestils per ocasions diferents (és a dir, tal com ho està a Mango: roba formal, 

informal, esportiva etc.). Per explicar una mica les característiques de cada marca, dir que Trafaluc és la 

part més juvenil, informal i econòmica de Zara, Zara Basics és la dedicada més aviat a les peces de roba 

bàsiques ja esmentades en les enquestes, tot i que acostuma a ser més cara que els bàsics de Trafaluc, i 

Zara Woman, que és la part dedicada a un consumidor més adult, formal i de renda més elevada. Aquest 

fet l’hem pogut comprovar analitzant diferents tipus de productes de les diferents marques, tan les 

característiques com els preus.   

Cal dir també que hi ha un punt clar que caracteritza les dues marques: ofereixen una roba bàsica, que no 

te cap disseny especial però sí que la trobem amb una gamma de colors variada. Normalment aquesta 

roba té un preu bastant accessible. Aquest fet permet atraure la gent de classes socials i de rentes 

completament diferents i es pot considerar com una estratègia molt eficaç per diversificar l’oferta. 

Ara ens centrarem en quines estratègies principals utilitzen Mango i Zara alhora de crear un ambient 

agradable a l’interior de la botiga, és a dir, estudiarem l’interior de les botigues i subratllarem les 

diferències principals. 

Si comparem els locals de Zara amb els de Mango podem veure que la primera sempre disposa de 

botigues més amples, majoritàriament de forma quadrada i normalment de dimensions més grans i 

sostres més alts. Mango, en canvi,  acostuma a tenir botigues més llargues i estretes que Zara, de 
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dimensions més petites. Pel que fa la redistribució i disseny de l’interior sempre és molt similar, i 

normalment es diferencia nomes per les característiques pròpies de cada marca. 

A Zara la roba està col�locada per colors però a l’hora per estils i també fan conjunts sencers (amb bossa, 

sabates, jaquetes...). Es dóna sempre molta importància a la roba bàsica (a les enquestes ja hem explicat 

la causa): la col�loquen en espais apart, normalment en taules o en conjunts radials amb penjadors (aquí 

normalment hi col�loquen samarretes, camises i fins i tot algun vestit). A  les taules normalment hi ha els 

jerseis i pantalons. Habitualment col�loquen el mateix model de bàsic en un mateix lloc en tots els colors 

disponibles. A vegades en col�loquen dos de junts, però només ho fan si aquests models s’assemblen 

molt. 

Mango, en canvi no dóna tanta importància a la roba bàsica en la col�locació però sí que la col�loca en 

unes taules a un lloc apart i molt visible.  

Una característica important de Mango és que sempre té un lloc de la botiga dedicat a tot tipus de 

complements (bosses, cinturons, sabates, ets), en canvi Zara només té una botiga que tingui col�locats 

els complements en un lloc apart, que és un dels Zaras de Portal de l’Àngel.  

A Zara, pel que fa a les sabates, les acostumen a posar a terra, sota el conjunt de roba (algun cop també 

al prestatge de sobre). Les bosses acostumen a anar a la part de dalt del prestatge, tot i que algun cop 

també n’hi ha en taules.  

Mango, en canvi, poques vegades distribueix la col�locació dels complements per tota la botiga. 

Bàsicament només en el cas de que hi hagi un conjunt específic. Sempre tenen un apartat petit pels 

moneders, col�locats en una espècie de taula amb subapartats. Mango també ofereix molta bijuteria i 

rellotges en mostradors de dimensions importants, majoritàriament tancats, per donar sensació de qualitat 

i luxe, cosa que Zara no requereix.  

Podem dir que Zara no dóna tanta importància als complements i a la bijuteria perquè Inditex ja té una 

altra marca que es dedica a això. La marca que es dedica als complement de Mango, “Mango 

Accesories”, en canvi, està dins el mateix Mango i és per això que ho han de diferenciar més i tenir-ne 

més varietat.  

Un altre característica que hem tingut el compte és que Mango ofereix caramels dins de la botiga i hem 

considerat que és un aspecte força important ja que és una mena de contacte amb el consumidor. Creiem 

que aquest fet també pot ser important pel que fa la publicitat, ja que en la etiqueta de caramels sempre 

es veu logotip de Mango 

Per tant, podem veure que les dues estratègies són molt diferents i considerem que en el cas de Zara, 

que intenta col�locar la roba formant conjunts, és un mètode molt rellevant per tal d’ajudar a la gent 
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escollir la roba amb més facilitat i veure com es pot combinar, cosa que Mango no acostuma a fer, ja que 

creiem que el client habitual de Mango ja sap com fer el seu conjunt, ja que no tindrà tanta por de barrejar 

colors i estils, pel fet que no hi ha tanta varietat com a Zara.  

Una característica molt marcada en les dues empreses és que depenent del barri en el que està situada 

cada botiga es diferencia força per l’ambient de l’interior.  

Precisament en les botigues situades en unes zones on viu la població amb una renta elevada les 

botigues ofereixen roba més elaborada, roba formal amb poques peces de la secció bàsica.  

Pel que fa a comparar si a Mango també tenen productes diferents segons on està aquest ubicat, tal i 

com hem comprovat que fa Zara, podem veure que efectivament és així, ja que hem pogut apreciar que 

en la zona de diagonal i Passeig de Gràcia (concretament on comença Diagonal ) és on hi ha un 

contingut més elaborat, les botigues estan molt ordenades i està tot ben col�locat, amb menys bàsics i 

més roba formal. En canvi, totes les botigues de la zona de Plaça Catalunya es caracteritzen per tenir 

més varietat i una mica de desordre, que parcialment és degut a una gran quantitat dels consumidors, 

que és sobretot elevada en les èpoques de vacances, quan vénen molts turistes. Generalment, el darrer 

aspecte és degut a una diversitat del consumidor. 

Per acabar, podem dir que l’ambient de les dues botigues és molt agradable. Pel que fa al tracte amb el 

públic, tant a Zara com a Mango tenen un personal molt amable. T’atenen amb molta atenció. Sempre 

que necessites alguna talla te la van a buscar, fins i tot si es troba al magatzem. Aquest també el podem 

confirmar amb l’entrevista de personal realitzada a Inditex, on el primer que ens van explicar era la 

importància que l’atenció el client tenia en els requeriments del personal de Zara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

Anàlisi econòmic i financer 

A la Hipòtesi I ens preguntàvem si a Inditex l’havia afectat la crisi tant com a algunes altres grans 

empreses. A més, a la nostra enquesta preguntàvem si els consumidors habituals de Zara (o Inditex en 

general) seguien comprant igual que abans a Zara i vèiem que un 87% ens responien que seguien 

comprant igual inclús alguns (8%) ens deien que més que abans. Així que encara teníem més motius per 

analitzar la situació econòmica i financera d’Inditex i saber si els clients, malgrat la crisi, han continuat 

sent fidels a la marca, ja que Inditex sempre ha intentat ajustar els seus preus al màxim i reduir costos al 

mínim, per tal de poder arribar a molts consumidors.  

En un principi vam creure que amb la crisi Inditex sortiria una mica beneficiada ja que molta gent que 

acostumava a vestir roba de marca ha passat a comprar roba a Zara ja que Zara està en canvi constant i 

sempre s’adapta a la última moda i és molt més assequible que la roba de marca (Miss Sixty, Replay, 

Diesel, GStar, etc. ). Tot això, a les enquestes veurem que ens han contestat que compren igual. Amb 

aquest anàlisi veurem com li ha anat a Inditex i si ha fet beneficis tal com ens pensàvem o no.  

Primer de tot, hem volgut analitzar els balanços de l’empresa dels darrers quatre anys, de 2005 a 2008, ja 

que no disposem encara de la informació del present any 2009. Tot i així hem estat  pendents de la 

situació d’Inditex en l’actualitat a través de la premsa i en finalitzar l’anàlisi parlarem de la situació més 

immediata d’Inditex en front la crisi. 

Per analitzar els balanços els hem dividit en les parts corresponents i hem efectuat els percentatges per 

representar-los en diversos gràfics. 

A simple vista, per saber si una empresa està sanejada, hem d’analitzar tres punts: 

− Que l’actiu circulant sigui major que l’exigible a curt termini 

− Que el realitzable més el disponible sigui igual a l’exigible a curt termini 

− Que el patrimoni net no sigui superior al 50% del passiu. 

Examinem primer els gràfics amb els percentatges per veure les comparacions durant aquests darrers 

anys. 
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Podem veure que  l’empresa ha estat en bon estat durant aquests últims anys ja que es compleixen els 

tres requisits esmentats abans. Veiem que l’empresa no ha tingut problemes de liquiditat ja que com 

l’actiu circulant és major que l’exigible a curt termini l’empresa pot cobrir aquests deutes de pagament 

immediat. 

Per altra banda, observem que el segon punt també es compleix. Aquest punt serveix per matisar encara 

més el punt anterior ja que una empresa pot tenir un actiu circulant elevat però en forma d’estocs i, per 

tant, no tenir efectiu per poder atendre els pagaments. No és el cas d’Inditex, com podem observar. 

Per últim, analitzant el tercer punt, cal destacar que el patrimoni net d’Inditex representa aproximadament 

un 60% en els darrers quatre anys mentre que l’ideal seria que representés entre un 40 ó 50%. Això a la 

llarga podria ser un problema ja que l’empresa estaria perdent rendibilitat, capital que podria invertir en 

l’obertura de noves botigues arreu del món o altres inversions. 

Hem decidit també analitzar les ràtios per ratificar la informació dels balanços. Com podem veure a la 

següent taula, les ràtios ens corroboren la informació que l’empresa està sanejada i en bon estat, excepte 

per la ràtio d’endeutament i l’Àcid Test on podem veure que l’empresa té un excés de liquiditat i de 

patrimoni net que podria usar per invertir, com ja hem dit abans.  

Veiem-ho més detalladament a la taula i posteriorment expliquem cada una de les ràtios: 
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RÀTIO 2005 2006 2007 2008 RESULTAT

Endeutament 0,43 0,43 0,4 0,39 veure comentari

Autonomia 1,28 1,53 1,46 1,57 sanejada

Calitat del deute 0,81 0,83 0,85 0,8 sanejada

ROE 0,28 0,29 0,29 0,26 sanejada

Liquiditat 1,12 1,14 1,21 1,37 sanejada

Tresoreria 0,74 0,7 0,8 0,92 veure comentari

Àcid Test 0,53 0,48 0,6 0,61 veure comentari

Rotació Actiu Fix 2,14 2,28 2,28 2,5 sanejada

Rotació Actiu Circulant 3,29 3,81 3,16 3,18 sanejada

ROI 0,21 0,24 0,23 0,2 sanejada  

Primer de tot hem calculat les ràtios relacionades amb l’endeutament de l’empresa. 

La ràtio d’endeutament (total de deutes/total del passiu) és útil per  veure quin flux de capital propis té 

l’empresa. Veiem que al llarg dels anys la ràtio es manté aproximadament constant. No obstant, el valor 

ideal d’aquesta ràtio ha de ser major de 0,40 i observem que durant aquests quatre anys la ràtio ha 

fluctuat entre aquest nivell arribant al 2008 a ser menor de 0,40. Això vol dir que l’empresa té un excés de 

capital propi que a llarg termini provocaria una pèrdua de rendibilitat. 

Posteriorment hem analitzat la ràtio d’autonomia, dividint els capitals propis entre els deutes totals, per 

veure fins a quin nivell l’empresa té per pagar els seus deutes sense dependre de tercers. Veiem que 

durant aquests quatre últims anys la ràtio és correcte ja que es manté entre 1 i 2, que és el valor ideal 

d’aquesta ràtio. 

Un cop vist això, hem calculat la ràtio de qualitat del deute per veure quin percentatge de deutes a curt 

termini té l’empresa, dividint deutes a curt termini entre deutes totals,  ja que com menys depengui dels 

deutes a curt termini, millor serà per ella. Veiem a la taula que és un percentatge força elevat, ja que com 

menor sigui, millor. Inditex en principi no hauria de tenir problemes per liquidar aquests deutes en  un any, 

ja que cada any ha obtingut molts beneficis, però sí que seria recomanable endeutar-se a llarg termini ja 

que la qualitat d’aquests deutes acostuma a ser més bona. 

Una ràtio força important a tenir en compte és la rendibilitat dels capitals propis, també coneguda com 

ROE. Aquesta ràtio divideix el benefici net entre els capitals propis per veure quin percentatge de 

patrimoni net representen els beneficis i quina rendibilitat se li ha donat a aquests capitals propis. Veiem 

que durant aquests anys ha fluctuat entre 0,26 i 0,30, cosa que és bona senyal, ja que se li ha donat 

rendibilitat a aquests beneficis i al patrimoni net. 
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La següent ràtio analitzada ha estat la de liquiditat, que divideix l’actiu circulant entre l’exigible a curt 

termini. Aquest ràtio s’utilitza per saber si l’empresa pot fer front als seus deutes més immediats. Veiem, 

efectivament, que l’actiu circulant és major en percentatge que l’exigible a curt termini, per tant, l’empresa 

no ha tingut cap mena de problema en aquests últims anys per fer front a aquests deutes. 

Una ràtio que ens fa veure algun defecte de l’empresa és la ràtio de tresoreria. Aquesta ràtio divideix el  

realitzable més el disponible entre l’exigible a curt termini. Aquesta ràtio hauria de ser aproximadament 

igual a 1. Veiem que la situació ha anat millorant al llarg d’aquests quatre anys, però no arriba a ser igual 

a 1. Això podria suposar un problema ja que l’empresa té un excés d’actius líquids i podria estar perdent 

rendibilitat, podria invertir aquest efectiu sobrant. 

L’Àcid Test també és una ràtio força important, però que, al cap i a la fi, ens informa del mateix que la 

ràtio anterior, ja que divideix el disponible entre l’exigible a curt termini. Tot i això, és més detallada 

encara que l’anterior. Aquesta ràtio hauria de ser aproximadament 3 i veiem que l’empresa no s’ha 

acostat a aquesta xifra en cap dels anys estudiats. Per tant, tornem a repetir que l’empresa perd 

rendibilitat. 

Després d’analitzar totes les ràtios relacionades amb l’endeutament, hem analitzat les de rotacions 

d’actius per veure amb quin actiu (fix o circulant) es generen les vendes. 

La ràtio de rotació de l’actiu fix es calcula dividint les vendes entre l’actiu fix. Com major sigui la xifra, més 

ventes s’hauran generat amb l’actiu fix. La ràtio de rotació de l’actiu circulant és calcula dividint les vendes 

entre l’actiu circulant. 

Com podem observar, la rotació de l’actiu fix ha augmentat mentre que la de l’actiu circulant ha disminuït 

amb el pas dels anys. Això vol dir que abans es generaven més vendes amb els recursos de l’actiu 

circulant i ara amb els de l’actiu fix.  

Analitzant les vendes d’Inditex veiem que el creixement ha estat positiu i les vendes han augmentat cada 

any, no obstant, la taxa de creixement ha disminuït en més d’un 10% respecte del 2005. Veiem més 

detalladament els gràfics per comprovar aquesta informació: 



43 

 

 

 

L’any 2008 les vendes només van créixer un 10% respecte de l’any anterior. No podem dir que ha estat 

un mal resultat si tenim en compte la crisi financera que va començar aquell mateix any i que tant ha 

afectat a algunes grans empreses, obligant algunes a declarar-se insolvents, mentre que Inditex 

augmentava la seva xifra de vendes.  

Hem calculat també el llindar de rendibilitat de l’empresa, és a dir, el punt on l’empresa solament cobreix 

despeses. L’hem volgut comparar amb el total de vendes dels últims quatre anys per demostrar que 

Inditex ha tingut més vendes del que necessitava nomes per cobrir despeses i per tant ha obtingut molts 

beneficis. 

Any Punt d'equilibri* Vendes*

2005 4.087.397 6.740.826

2006 4.918.894 8.196.265

2007 5.691.039 9.434.670

2008 6.016.583 10.407.000
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Ja per últim comentar que últimament, han sortit algunes notícies a la premsa (Veure Annex 7) informant 

que Inditex havia disminuït, en el primer trimestre del període de 2009, els seus beneficis en un 16% 

respecte l’any anterior, però igualment va obtenir un benefici net de 184 milions d’euros. Aquesta és la 

caiguda més gran del benefici dels últims cinc anys, encara que, com diu la noticia, Inditex ha aconseguit 

millorar les seves vendes malgrat la caiguda del consum que ha produït la crisi. 

Una altra notícia de premsa que ens podria demostrar que Inditex no ha patit tant és una que ens informa 

que Inditex ha tancat recentment cinc botigues (Zara, Stradivarius, Massimo Dutti, Pull&Bear i Bershka) a 

Vitòria (Àlava) però que això no ha estat provocat per la crisi, sinó que ha estat causa de l’obertura d’un 

altre centre comercial més proper al centre i amb unes millors instal�lacions. 

Tot i això, també cal dir que gràcies a l’entrevista de treball, vam poder ser informades que Zara sí que ha 

tancat certes botigues a causa de la crisi.  

En conclusió, segons l’anàlisi econòmic realitzat, podem afirmar que la crisi no ha afectat tant a Inditex 

com a altres empreses però que, tot i així, ha tingut una reducció de beneficis bastant important respecte 

dels anys anteriors. 
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Conclusions 

Com a conclusions, esposarem si han resultat  certes o falses les hipòtesis realitzades  

I. Inditex pateix menys la crisi que altres empreses del sector?  

Certa. Tal i com ens han demostrat les enquestes, els consumidors compren igual o gairebé més a Inditex 

amb la crisi que abans. A més, amb l’anàlisi econòmic, hem arribat a la mateixa conclusió, que potser 

Zara no ha millorat el creiexement de vendes d’altres anys, però sí que aquestes han continuat creixent 

de manera positiva. Per tant, no és que Inditex no s’hagi vist afectada per la crisi, però podem dir que 

almenys no s’ha vist tan afectada com altres empreses del sector o tan com hauria pogut ser.   

II. Zara pateix menys perquè té un pla de màrqueting bastant diferent a la resta de les empreses del 

sector (rapidesa en la creació i producció de peces de roba demandades pels consumidors, 

entre d’altres.)  

No sabem si Zara pateix menys ni si Inditex pateix menys, però sí que podem afirmar que té un pla de 

màrqueting bastant diferent a la resta d’empreses del sector, on la Moda i, per tant, la rapidesa en la 

creació i producció de peces de roba demandades pels consumidors, és un punt clau, tal i com hem pogut 

observar en l’anàlisi dels resultats de les enquestes i en l’anàlisi dels aparadors.   

III. Zara no té dues temporades, sinó que quan una comença, gairebé no ha dissenyat res i ho fa 

sobre la marxa, vigilant les últimes tendències? 

Certa. Aquesta hipòtesi ha quedat comprovada analitzant la periodicitat de canvi d’interior, que ha 

demostrat que canvien l’interior molt sovint, i amb les afirmacions extretes de la pàgina web, on justament 

diu que “Zara adapta las tendencias en tiempo récord”, demostrant (tal i com a més hem llegit al llibre de 

Fernando Fàbrega), que Zara no disposa d’una col�lecció per temporada, sinó que va creant moda sobre 

la marxa. També ho podem demostrar pel fet de descobrir La Moda com un dels punts claus de l’èxit de la 

marca.  

IV. Li surt a compte a Zara la ubicació molt propera (gairebé excessiva) de botigues? 

Certa. Ja hem comprovat clarament en fer les enquestes que a Zara li surt completament a compte ubicar 

dues botigues tan properes, ja que amb les vendes que n’obté ja té beneficis i, a més, les utilitza com a 

forma de publicitat i per fer fora a la competència, bàsicament. 

V. A cada Zara posen diferents productes depenent d’on estigui aquest ubicat? 

Certa, a la part del treball on estudiem les característiques de cada Zara i gràcies també al reportatge de 

30 minuts de tv3, hem pogut comprovar que Zara estudia els diferents tipus de consumidors que hi pot 
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haver a cada Zara i diferencia els productes de l’interior segons a qui va dirigit, cosa que depèn de la 

zona on el Zara estigui ubicat.  

VI. Zara no inverteix molt en publicitat i això pot ser un element important del seu èxit en beneficis? 

Certa, com ja hem dit, Zara no utilitza la publicitat convencional, que és molt cara, sinó que utilitza 

publicitat no-convencional, molt més econòmica per la marca, ja que aquesta s’aconsegueix ubicant molts 

Zaras en llocs cèntrics i concorreguts ( i ja hem esmentat que fent això no tenen pèrdues) i a través dels 

aparadors, despesa que tindrien igualment si no els utilitzessin com a publicitat. Ja que igualment els 

haurien de canviar sovint per demostrar que segueixen les últimes tendències.  

VII. És el secret de Zara fer un producte a l’última moda a un preu més assequible que les grans 

marques?  

Certa, com ja hem dit en l’estudi de les enquestes i dels aparadors, hem arribat a la conclusió que la 

Moda és un dels punts claus de l’èxit de Zara, podríem dir fins i tot el principal i més important.  

VIII. Hi ha diferents submarques dins la marca Zara, depenent del client al qual van destinat? Són 

unes submarques més cares que altres?  

Certa, ja hem esmentat a l’hora de comprar les característiques de l’interior de Zara i Mango, que Zara 

consta de tres seccions: Trafaluc, Zara Basics i Zara Woman, posats aquests per ordre de preus. Ja hem 

dit també que Trafaluc va destinat a consumidors joves, Zara Basics a consumidors que prefereixen roba 

de marca i la bàsica de Zara o Mango, entre d’altres, i Zara Woman a un públic més adult, formal i amb 

una renda més elevada.    

IX. Són els aparadors de Zara importants? S’acaben abans les peces de roba que estan a 

l’aparador? 

Certa/?¿. Tal i com hem vist a l’estudi de les enquestes i els aparadors, aquests són una part 

importantíssima de les seves estratègies de màrqueting, tant per fer publicitat com per demostrar 

modernitat i un canvi constant en les tendències de la marca, part clau en el seu èxit. Pel que fa a si la 

roba de l’aparador s’acaba més ràpid, ja hem vist que segons les nostres enquestes això no és així, tot i 

que segons l’entrevista amb la segona encarregada, sí. És per això que no podem afirmar-la ni desmentir-

la. Només podem dir que Zara no utilitza els aparadors amb aquest objectiu, tot i que això no vol dir que 

després no hi hagi més demanda dels productes exposats.  

X. Té Zara el mateix disseny d’interior a totes les botigues? Estudia molt la ubicació de cada peça 

de roba per tal de tenir un èxit total en la seva venda? 
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Certa.  Amb l’estudi de diferents Zara per estudiar les diferències entre ells, també hem descobert les 

similituds que aquests tenen, una de les quals és el disseny interior de la botiga. Tot i que no hem pogut 

realitzar un estudi molt intens sobre la col�locació del producte ja que no se’ns ha concedit cap entrevista, 

cal dir que, segons els que nosaltres hem observat i explicat, podem dir que Zara estudia de manera molt 

especial la col�locació dels seus productes, tal i com podem veure a l’estudi de l’interior dels Zaras.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

Agraïments 

Gairebé no hem extret cap informació a través d’entrevistes així que volem agrair a diverses persones 

l’ajuda que ens han aportat per la realització del nostre treball: 

- A totes les persones que ens van dedicar alguns minuts del seu temps per contestar-nos les 

preguntes de l’enquesta, ja que aquestes enquestes han estat una part molt important del nostre 

treball. 

- Als guardes de seguretat de Zara que han fet la vista grossa quan fèiem les fotografies als 

aparadors. 

- A la segona encarregada de Zara que, tot i que no li estava permès contestar-nos cap pregunta, 

ens en va respondre alguna abans de que l’encarregada li digués que no ho podia fer. 

- A la Cristina Vila, que ens ha fet un bon seguiment del treball. 

- Ja per últim agrair a l’Antoni Bosch, que ens va orientar sobre l’enfocament del nostre treball 

quan no sabíem d’on extreure la informació.  
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