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Canais de Distribuição
Tipos

Níveis

Tipos de Distribuição

Direto

Depende do tipo de Canal
de Distribuição e do tipo
de Distribuição

Seletiva

Fabricante entrega
diretamente ao cliente
final

Indireto

Geralmente existem de
um até 3 níveis, mas a
cadeia pode crescer
surgindo novos níveis

Existem intermediários
entre o fabricante e o
cliente final

Fabricante determina quem pode distribuir

Exclusiva
Somente um ou alguns distribuidores

Capilaridade total
Rede complexa sem escolha do distribuidor

Cliente Final
Shopper
É quem compra

Consumidor
É quem consome

1964

•
•
•

Phil Knight e Bill Bowerman

Fábricas exploradoras

Blue Ribbon Sports (BRS)

Sweatshops
Compliances

Onitsuka Tiger

2000’s

1971

•

1976

•

Nike

Contratou a primeira agência de propaganda
There is no finish line

Grandes aquisições

•

Converse

•

Umbro

•

Hurley

2016

80’s e 90’s

•

•
•

Expandiu sua linha de produtos

2019

Expandiu sua rede global

•

Phil Knight deixa de ser CEO

Passou a adotar a estratégia omnichannel

Omnichannel

Informações

Financeiros

Produtos
Lucro
Logistica
Marketing
Produção

•
•

Informações dos clientes

•

Informações entre os componentes
da cadeia e dos concorrentes

•

Informações das logísticas

•

Fluxo financeiro entre os níveis do
canal de distribuição

•
•

Fluxo financeiro dos shoppers

•
•

Fluxo financeiro de marketing

•

Fluxo financeiro através da rede
financeira (bancos, cartões, etc)

•

Produtos diretos entre os níveis do
canal de distribuição

•

Produtos indiretos entre os níveis do
canal de distribuição

•

Produtos indiretos no processo
logístico

•

Produtos intangíveis no fluxo do
canal de distribuição (publicidade,
meios de pagamento, share de
gôndola)

Informações e marketing dos
produtos

Fluxo financeiro na cadeia de
logistica

Fluxo financeiro nos pontos de
venda

Informações

Financeiros
Informações

Informações

Produtos
Financeiros

Produtos

Financeiros

Informações
Produtos

Financeiros
Informações

Produtos
Financeiros

Produtos

Ciclo de compras

Ciclo de reposição

Consumidor
Consumidores / Shoppers

Venda
Varejo / Atacarejo
Atacado / Distribuidor

Ciclo de produção

Ciclo de aquisição

Fabricantes
Fornecedores
Matéria prima, insumos idustriais

Entendendo o cliente

Preço x Responsividade
Capacidade de adequar-se rapidamente

•
•
•

Produtos de consumo
Uso diário
Consumíveis

•
•
•

Moda
Uso eventual
Produtividade
Responsividade

•
•
•
•
•

Variedade
alta

•
•
•

Tempo de resposta
Qualidade do serviço

Demanda
Eficiência
Especificidade

Preço
Inovação

baixa

Preço
alto

baixo

Zume Pizza
•
•
•
•
•
•

Robôs na produção
Embalagem tecnológica
Inteligência Artificial na logística
“Baking on the way”
Fundada em 2015

Onde erraram?

•
•

A escala justificou usar robôs na produção?

•

Baking on the way não funcionou

A logística complexa pode ter impedido a
expansão nacional

Fechou em 2020

Ponto de equilíbrio

Informações

Financeiros

Legado
•
•
•

Tecnologia de produção robotizada
Embalagem tecnológica
Inteligência Artificial na Logística

Produtos

Lucro
Logistica
Marketing
Produção

Performance e estratégia
na Cadeia de Distribuição

Impulsionador

Eficiência

Responsividade

Estoque

Custo de
armazenagem

Disponibilidade

Transporte

Integração
Consolidação

Velocidade

Instalações

Consolidadas
Dedicadas

Proximidade
Flexibilidade

Informação

Que informação é mais adequada para
cada objetivo

Performance e estratégia

Perguntas ignitoras

na Cadeia de Distribuição

Impulsionador

Eficiência

Responsividade

Estoque

O que torna o estoque mais
eficiente?

Como tornar o produto
disponível rapidamente?

Transporte

Como tornar eficiente minha
malha de transporte?

Como entregar o produto
rapidamente?

Instalações

Como reduzir custos e tornar
mais eficiente minhas
instalações?

Minhas instalações são
próximas aos pontos e
recepção e consumo?

Informação

Como deve ser um sistema eficiente de informação?

Performance
na Zume

Impulsionador

Eficiência

Responsividade

Estoque

Estoque ideal, por conhecer profundamente a demanda

Caminhão forno com estoque planejado para a
demands

Transporte

A estrutura de transporte com base nos caminhões forno

A combinação do caminhão forno com a
localização do cliente os engregadores

Instalações

Produção ronotizada

Os caminhões forno permitem a produção
proxima ao ponto de consumo

Informação

Informação da automação, da entrega, dos pedidos, e do consumo

Mapa estratégico
Fornecedor

Fabricante

Perguntas ignitoras

Distribuidor

Vendedor

Consumidor

Estratégia
competitiva

Qual seu diferencial na
aquisição de insumos
que o coloca na frente
dos concorrentes?

Qual o seu diferencial no
Qual o seu diferencial no
seu distribuidor que o
seu processo produtivo
coloca em vantagem em
que o coloca na frente
relação aos
dos concorrentes?
concorrentes?

Qual sua estratégia no
ponto de venda que
coloca seu produto à
frente dos
concorrentes?

Qual estratégia irá dar
destaque ao seu
produto em relação aos
concorrentes?

Estratégia de
produto

Qual o diferencial na
aquisição de insumos
que impacta
positivamente no seu
produto

Que detalhes no
Que detalhes do seu
proceso de fabricação produto no processo de
podem ser considerados
distruibuição que o
um diferencial?
colocam em vantagem?

Qual estratégia de seu
produto no ponto de
venda que o coloca em
destaque?

Qual diferencial no seu
produto que o torna
mais interessante para o
consumidor?

Estratégia da
cadeia de
suprimento

Qual estratégia
aumentará a eficiência
no fornecimento dos
insumos necessários à
sua produção?

Qual seu diferencial na Qual o seu diferencial na
Qual o diferencial na sua
cadeia de suprimento
sua cadeia de
Qual sua estratégia de
cadeia de suprimentos
que o colocará em
distribuição que o
entrega que tornará seu
que torna seu produto
vantagem em relação ao coloca em vantagem em
ponto de venda mais
mais interessante para o
processo fabril dos
relação aos
eficiente?
consumidor?
concorrentes?
concorrentes?

Estratégia de
marketing

Existe algum elemento
na sua relação com o
fornecedores que pode
compor sua estratégia
de marketing?

Qual processo ou
Qual processo de
Qual processo de
Qual estratégia de
detalhe do processo de
fabricação pode ser
distribuição pode ser
marketing irá formular
venda que pode ser
considerado em sua
considerado em sua
sua proposta de valor ao
considerado em sua
estratégia de marketing? estratégia de marketing?
cliente?
estratégia de marketing?

Mapa estratégico

da Zume

Fornecedor

Fabricante

Distribuidor

Vendedor

Consumidor

Informação privilegiada
(IA) reduzindo
desperdício e
otimizando aquisição e
reduzindo estoque

Conhecimento da
demanda pela I.A.,
permitindo uma
produção mais efetiva

Entrega rápida com
qualidade.
Conhecimento do
público alvo.

Conhecimento da
demanda

Disponibilidade
Responsabilidade
Ambiental

Estratégia de
produto

Matéria prima sempre
fresca

Fabricação robotizada
Cheﬀ no controle
Padronização do
produto - Omnichannel

Feitas na proximidade
do ponto de consumo
Conhecimento da
demanda pela I.A.

Embalagem diferenciada
Produto fresco

Entrega rápida
Fresca, quente e
crocante

Estratégia da
cadeia de
suprimento

Podem ter uma
programação efetiva de
compra

Fabricação robotizada
Pré-fabricação e
distribuição dirigida

“Baking on the way”
Produto finalizado
próximo o local de
consumo

Distribuição em modo
satélite

Entrega rápida.

Fabricação robotizada e
estratégia omnichannel

Feitas na proximidade
do ponto de consumo
Padronização
Velocidade
Eficiência

Embalagem garante
frescor e crocância e é
reciclável

Tecnologia na produção
Inovador
Baixo tempo de entrega
Produto fresco
Responsabilidade
Ambiental (embalagem)

Estratégia
competitiva

Estratégia de
marketing

Matéria prima sempre
fresca

e-commerce

e-commerce
• A informação do produto esta disponível
na Internet?

• O processo de compra se dá pela Internet?
• A entrega do produto pode ser rastreada
pela Internet?

• O pagamento é realizado pela Internet?
• O suporte é dado pela Internet?

e-commerce
Produtos tangíveis

•
•
•
•
•
•
•

Venda pela Internet
Pagamento pela Internet
Entrega por terceiros
Rastreamento pela Internet
Utilizável fisicamente
Geralmente compartilhavel
Suporte pela Internet

Produtos intangíveis

•
•
•
•
•
•
•

Venda pela Internet
Pagamento pela Internet
Entrega pela Internet
Entrega instantânea
Utilizável pela Internet
Geralmente uso exclusivo
Suporte pela Internet

e-commerce

Dropshipping e Marketplace

zz

Trabalho final
Valendo os 3 pontos finais
A partir do produto que você escolheu, faça uma
breve descrição do que se trata, e preencha os
mapas de performance e estratégico.

Performance e estratégia

Perguntas ignitoras

na Cadeia de Distribuição

Impulsionador

Eficiência

Responsividade

Estoque

O que torna o estoque mais
eficiente?

Como tornar o produto
disponível rapidamente?

Transporte

Como tornar eficiente minha
malha de transporte?

Como entregar o produto
rapidamente?

Instalações

Como reduzir custos e tornar
mais eficiente minhas
instalações?

Minhas instalações são
próximas aos pontos e
recepção e consumo?

Informação

Como deve ser um sistema eficiente de informação?

Mapa estratégico
Fornecedor

Fabricante

Perguntas ignitoras

Distribuidor

Vendedor

Consumidor

Estratégia
competitiva

Qual seu diferencial na
aquisição de insumos
que o coloca na frente
dos concorrentes?

Qual o seu diferencial no
Qual o seu diferencial no
seu distribuidor que o
seu processo produtivo
coloca em vantagem em
que o coloca na frente
relação aos
dos concorrentes?
concorrentes?

Qual sua estratégia no
ponto de venda que
coloca seu produto à
frente dos
concorrentes?

Qual estratégia irá dar
destaque ao seu
produto em relação aos
concorrentes?

Estratégia de
produto

Qual o diferencial na
aquisição de insumos
que impacta
positivamente no seu
produto

Que detalhes no
Que detalhes do seu
proceso de fabricação produto no processo de
podem ser considerados
distruibuição que o
um diferencial?
colocam em vantagem?

Qual estratégia de seu
produto no ponto de
venda que o coloca em
destaque?

Qual diferencial no seu
produto que o torna
mais interessante para o
consumidor?

Estratégia da
cadeia de
suprimento

Qual estratégia
aumentará a eficiência
no fornecimento dos
insumos necessários à
sua produção?

Qual seu diferencial na Qual o seu diferencial na
Qual o diferencial na sua
cadeia de suprimento
sua cadeia de
Qual sua estratégia de
cadeia de suprimentos
que o colocará em
distribuição que o
entrega que tornará seu
que torna seu produto
vantagem em relação ao coloca em vantagem em
ponto de venda mais
mais interessante para o
processo fabril dos
relação aos
eficiente?
consumidor?
concorrentes?
concorrentes?

Estratégia de
marketing

Existe algum elemento
na sua relação com o
fornecedores que pode
compor sua estratégia
de marketing?

Qual processo ou
Qual processo de
Qual processo de
Qual estratégia de
detalhe do processo de
fabricação pode ser
distribuição pode ser
marketing irá formular
venda que pode ser
considerado em sua
considerado em sua
sua proposta de valor ao
considerado em sua
estratégia de marketing? estratégia de marketing?
cliente?
estratégia de marketing?

