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Para lidar com o mercado em evolução 

constante, o canal de distribuição ou canal de 

marketing, começou a ganhar importância nas 

organizações, com o início do desenvolvimento de 

estratégias de canais de distribuição, para colocar 

os produtos ou serviços à disposição dos 

consumidores. Porém, não é uma tarefa fácil, pois 

o processo envolve empresas e agentes 

independentes nesse contexto. 

Os canais  de  distribuição podem  ser  diretos  e  indiretos. Nos canais 

indiretos, utilizam-se intermediários para se chegar ao consumidor final. Os 

intermediários são importantes, pois, são especialistas, empresas 

independentes, mais eficientes na colocação dos produtos ou serviços à 

disposição dos consumidores, e trabalham como conectores entre fabricantes e 

consumidores. Além de desenvolverem ações que facilitam às empresas 

alcançar o público final, assumem também funções básicas no processo 

mercadológico como: fonte de informação sobre o mercado, instrumentos e 

cenários para a promoção de vendas e o merchandising. 

Os canais indiretos são divididos, basicamente, em dois níveis, atacado e 

varejo. A rigor, atacado é a empresa independente que compra grande 

quantidade de mercadoria dos fabricantes, e passa a ter direito de propriedade. 

Faz todo o processo de armazenagem e vende para quem revende e para o 

uso industrial, atendendo assim, aos pedidos dos compradores profissionais, 

normalmente varejistas e usos industriais.  

Uma das principais funções do atacadista consiste em fornecer cobertura 

do mercado, pois a finalidade de um produtor adicioná-lo à estratégia de 

distribuição é atingir um maior número de clientes.  

Assim, o varejo é o último elo do canal de distribuição, ou seja, é 

constituído por  empresas que vendem produtos, sejam eles de bens duráveis 

ou bens de consumo, ou serviços diretamente ao consumidor final, para uso 

pessoal e não empresarial, tais como Wal-Mart, Pão de Açúcar, Casas Bahia, 

Lojas Americanas, Extra, Magazine Luiza e até mesmo a padaria de esquina 

do bairro. Não importa o tamanho, desde que atue diretamente junto ao 

consumidor final. A importância do varejo no cenário econômico brasileiro vem 

sendo cada vez mais reconhecida e destacada. Além de ser gerador do maior 

número de empregos formais no país, exibe desde 2004 um comportamento 



 

acima do desempenho do PIB brasileiro, sendo ele responsável por melhorar o 

resultado geral da economia. 

Há outros formatos de lojas que são parecidos com o varejo, porém 

vendem não só para os consumidores finais, mas também aos pequenos 

varejistas como bares, restaurantes e padarias, com uma quantidade maior a 

preço menor, que são conhecidos como “Atacarejo”, também  chamado de 

cash & carry, é uma mistura entre o atacado e o varejo. Empresas como o 

Makro, Atacadão, Assai, Tenda,  podem ser citados como exemplos, ou seja, a 

principal diferença é a venda para os pequenos empreendimentos e para os 

consumidores finais, diferentemente do atacado que só vende para revenda e 

uso industrial, enquanto o varejo vende somente para consumidor final e uso 

pessoal. 

Todas as classes compram no atacarejo.  Não só os mais pobres, 

segundo constatação da  Worldpanel - instituto de pesquisas que visita 

semanalmente 8.200 domicílios do País para avaliar o consumo. O atacarejo 

foi o único canal de vendas, que o consumidor manteve a frequência de 

compras nos últimos meses, e que ganhou em 2012, cerca de 1 milhão de 

novos domicílios. 

Sempre que a inflação bate à porta, os consumidores mudam o jeito de 

fazer compras no supermercado. Desta vez, a busca por preços mais baixos 

tem levado muitas pessoas aos grandes varejistas, e aos chamados 

atacarejos, para comprar itens da cesta básica e produtos de limpeza, 

deixando produtos perecíveis e supérfluos para os supermercados de 

vizinhança, que costumam cobrar mais caro.  

Os clientes como bares, restaurantes e padarias, escolhem o atacarejo 

por terem como fatores influenciadores, o melhor preço, o fracionamento e, ao 

mesmo tempo, a possibilidade de ter menor estoque, diminuindo assim, seus 

custos de armazenagem. Os  principais fatores que levaram os clientes  para o 

atacarejo de  acordo  com Nielsem 2013, são apontados como sendo o preço e 

o fracionamento, sendo que 30,43% dos que fazem a maior parte das compras 

no atacarejo, classificam como extremamente importante o fator preço nas 

suas decisões de compra, e 22,82% classificam como importante o fator 

fracionamento. 

A conveniência (60,87%) e a confiança (56,32%) vêm a seguir na 

classificação dos clientes, considerando como os dois principais fatores na 

decisão de compra. As lojas de atacarejo, uma mistura de atacado com varejo, 

cujo foco é o preço baixo, ganharam musculatura  desde 2012 e tiveram 

desempenho superior à média do varejo de autosserviço, que inclui 

supermercados e hipermercados. Esse formato de loja também abocanhou 

uma fatia maior das vendas de itens básicos. 



 

O atacarejo,  no período entre  2003 a 2013 cresceu mais de 500% dados 

do Nielsen. No ano 2000 havia 84 pontos de vendas nesse formato, em 2012 já 

eram 520 pdvs. O modelo que  atende  a vários segmentos de mercado com 

baixo custo e margens melhores, vem ganhando espaço sobre o modelo de 

hipermercado, apesar de  serem lojas  e negócios totalmente diferentes 

principalmente em mix  e  atendimento.  O consumidor doméstico realiza suas  

compras nesse canal com uma  frequência maior (a cada 15 dias em média). 

Suas compras de reposição ou de  emergência são realizadas em outros 

locais, como hipermercados, supermercados e mercados de bairro. O  

atacarejo pode  ser considerado uma boa opção de compra, proporcionando 

economia ao  realizar compras volumosas e  fazer  render o orçamento. 
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