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12 - Canal de Distribuição
Canal de distribuição é o conjunto de pessoas ou empresas que buscam facilitar a

movimentação dos produtos desde o produtor até o consumidor final.
Entre o produtor e o consumidor final haverá algumas entidades, que se chamam

intermediários.
Os tipos de canais de distribuição são definidos de acordo com o numero de

intermediário existente no canal dedistribuição.

Tipos de Canais de Distribuição
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Supply Chain (Cadeia de Suprimentos)

Cadeia de Suprimentos é a mesma 
coisa que LOGÍSTICA?
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• Canal Direto:

Neste canal o contato do produtor com o consumidor final é direto. Ou seja,
não há intermediários. Este canal faz com que exista uma maior proximidade
entre produtor e consumidor final, conhecendo o mercado. Porém ele não
permite que o produtor distribua por lugaresmais dispersos.
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• Canal Curto:

Neste canal o produtor vende seu produto diretamente às lojas, que revenderá
aos consumidores finais. Ou seja, aqui há somente um intermediário. Pode-se
dizer que neste canal não há atacadistas, que correspondem ao Intermediário 1.

Há uma melhor possibilidade de mercado neste canal, porem seus
intermediários, mesmo sendo poucos, podem fazer com que a empresa fique
dependente dele.
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• Canal Longo:

Este canal possui os dois intermediários, ou até mais. Ele geralmente é usado
quando se trabalha com produtos que possuem grande consumo e necessitam de
abastecimento frequente. Eles possuem amplo alcance geográfico, porém o
controle de seu canal émais complexo.
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13 - Estrutura dos Canais de Distribuição
A maneira como os canais de distribuição estão organizados, a forma
como se dá o relacionamento entre os intermediários é o que caracteriza a
estrutura de um canal de distribuição.

Asestruturas podem ser:
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• Sistemas Convencionais: Este sistema ocorre quando o produtor e os intermediários
possuem interesses próprios, objetivos individualizados, onde cada qual almeja seu
lucro. Ele possui uma grande flexibilidade para troca de intermediários.

• Integração Vertical: Nesta estrutura os produtores e intermediários atuam como um
todo. O canal é gerenciado por um único componente, podendo dizer que nesta
estrutura a gestão écentralizada.

• Integração Horizontal: É quando mais de uma empresa realizam uma união, para
juntarem recursos para criação de uma nova empresa, ou mesmo por um vinculo
contratual.
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• Sistema Multicanal: É o que acontece quando a empresa utiliza mais de um
tipo de canal de distribuição. Ela pode usar o canal de distribuição longo,
contando com alguns intermediários para que seu produto chegue ao
consumidor final, e ao mesmo tempo contar com um canal curto, onde ela
mesma efetua a venda de seus produtos em uma loja dentro da fabrica, por
exemplo.

56


