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A logística de distribuição e a relação com marketing 
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Atualmente o mercado aponta para uma maturidade que ocasiona o declínio da 
fidelidade à marca, ou seja, o que se pode descrever como mercado de “commodities”, 
artigos genéricos, sem diferenciação de marca. Isso torna evidente que os clientes, 
sendo menos influenciados pelos apelos publicitários convencionais, tornam-se mais 
suscetíveis a questões como disponibilidade, velocidade de resposta e suporte para os 
produtos. 

Podemos afirmar que essa mudança da transição do paradigma industrial para o 
paradigma pós-industrial será marcada pela flexibilidade dos processos de trabalho dos 
mercados de trabalho, dos produtos e padrões de consumo. Esse novo paradigma pós-
industrial envolverá rápidas mudanças dos padrões, nas quais os serviços assumirão o 
papel de locomotiva da economia, levando o tradicional marketing a ser redirecionado 
para o setor de serviços, relegando para um segundo plano a propaganda de produtos de 
consumo. 

A partir dessas mudanças no mercado, será exigida, das empresas, uma busca 
constante de idéias novas para enfrentar as transformações; o crescimento do mercado 
passará a ser mais lento, mas com consumidores mais exigentes e informados. Com o 
acirramento da concorrência nacional e internacional surge uma sofisticação de clientes 
que a cada dia estão mais preocupados com preço e qualidade. Há um crescimento nos 
custos da promoção; a força de vendas mais cara - e nem por isso mais competente - 
leva as empresas a exigir um alto grau de competência e competitividade para assegurar 
o seu sucesso. As organizações vitoriosas serão aquelas que aumentam a taxa de 
inovação, lançam produtos e serviços mais rapidamente, procurando atender a demanda 
com tempos de espera menores e conquistando maior confiabilidade. 

Para alcançar essa capacidade é necessário um enfoque muito maior nos 
processos pelos quais a empresa atende seu mercado consumidor num mercado 
competitivo. Com clientes mais informados sobre produtos e serviços surge a grande 
questão: como colocar meu produto no mercado de maneira rápida, segura, e mantê-lo 
sempre à disposição dos consumidores no momento que eles desejarem? 

Para atingir esse objetivo deve-se buscar a solução na continuação do marketing, 
no seu braço direito, ou seja, seu objetivo principal é maximizar o consumo, mas 
maximizando a satisfação do cliente. Estamos falando da necessária fusão entre 
marketing e logística, uma vez que hoje, a logística tornou-se diferencial estratégico 
pois busca atender melhor os clientes a um custo baixo, procurando administrar 
transporte e estocagem de bens, conforme as necessidades do cliente. Além disso, 
atender a necessidade do seu público alvo, função principal do marketing - colocar o 
produto certo no momento certo atendendo a expectativa do cliente ao longo de um 
canal de distribuição otimizando todo o processo de distribuição - passa a ser o enfoque 
primordial nos planos de marketing nas empresas. Atualmente, a logística permite 
atender melhor os clientes que querem cada vez maior número de serviços a custos 
reduzidos. 

A logística passa, para o marketing, um ótimo canal de informação sobre o 
mercado, além de ser uma área de alto potencial para redução de custos e de melhoria 
da satisfação do cliente ou do consumidor. Podemos conceituá-la, numa visão simplista, 
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como a administração completa, ou fragmentada, depois se integrando, desde a matéria 
prima passando pela manufatura até chegar ao mercado consumidor, permitindo que o 
produto chegue mais rápido ao mercado a custos reduzidos.  

Ao falarmos no termo “supply chain”, referimo-nos ao processo como um todo e 
devidamente integrado, ou seja, desde o fornecedor da matéria prima para 
beneficiamento, processos de previsão de vendas, planejamento de vendas, 
planejamento de produção e materiais, suprimentos de manufatura, até atividades 
relacionadas à área de distribuição, com a colocação dos produtos finais nos pontos de 
vendas. 

O controle dos custos, no passado, era contrabalanceado com o mercado 
financeiro, oriundo dos ganhos das aplicações financeiras; hoje, esse ganho, “redução de 
custos”, pode se dar pela logística. 

Para dinamizar todo esse processo e assegurar que o produto esteja na qualidade 
e quantidade desejados pelos consumidores, o sistema logístico da Coca Cola é um bom 
exemplo: ao todo, são mais de 900 mil clientes visitados com freqüência em todo o 
território nacional, quando a companhia não realiza apenas o abastecimento do 
mercado, mas faz instalação, manutenção e controle de qualidade dos equipamentos. A 
logística é vista como a integração das atividades existentes dentro da cadeia de 
suprimentos que planeja a sua infra-estrutura, localização e dimensionamento de 
fábricas e depósitos, passando pelas equipes de entrega que cuidam das atividades de 
transferência do produto até a distribuição final para o consumidor. 

Outra empresa que se utiliza da logística e assegura competitividade de mercado 
é a Benetton (Itália), fabricante e varejista integrado de roupas de malha e de tricô, que 
conquistou expressiva vantagem por reagir rapidamente às mudanças da moda; suas 
peças de vestuário são produzidas e distribuídas por seu depósito central automatizado, 
construído parcialmente no subsolo com passagens subterrâneas que unem o armazém a 
uma fábrica de roupas de algodão e a uma instalação de corte e embalagem de alta 
tecnologia. O faturamento é concluído no depósito, pelo pessoal de transporte, onde são 
preparados os documentos para a alfândega e consolidados os embarques por via aérea e 
marítima, agilizando todo o processo de distribuição, assegurando eficiência logística, e 
não ocasionando excesso de produtos em processo; há pouco estoque residual no fim da 
estação e o atendimento é excelente ao cliente, residindo aí a importância da logística 
para o marketing, pois possibilita colocar o produto no lugar e no tempo certo para o 
cliente permitindo uma gama maior de serviços a custos reduzidos. 

A importância e necessidade da logística já pode ser vista nos vários mercados 
empresa-empresa e nos bens de consumo; uma empresa que atenda o setor 
automobilístico deve efetuar entregas “just-in-time” direto para a linha de montagem, da 
mesma maneira que um fornecedor de alimentos que abastece uma grande rede de 
supermercados deve ter capacidade logística que permita manter o varejo abastecido, 
minimizando o seu estoque. Administrar a distribuição assegurará o produto para o 
cliente, aquele que não estiver disponível perderá a venda, cada vez mais as decisões de 
compra serão tomadas no ponto de venda. 

Para atingir bons resultados em marketing, hoje, deve-se concentrar no tripé: 
criar vantagens para o usuário final, para o intermediário e sustentar uma eficiente 
cadeia de abastecimento. A competitividade passa pela logística, que só será viável pela 
capacidade de unir-se a seus fornecedores e vice versa. No mercado brasileiro temos 
uma das mais revolucionárias cadeias de varejo do mundo, a Wall Mart, que 
revolucionou a logística dos EUA não só do ponto de vista do seu trabalho interno, mas 
pelas inovações que introduziu no relacionamento com fornecedores, o lucro das 



www.giulianimarketing.pro.br                                         Giuliani 
MARKETING 

 
 

Publicado na Gazeta Mercantil, Campinas, p. 2, 08 maio 2000.                                                                   3 

empresas não vem mais do reajuste de preço que se podia fazer na época de inflação e 
sim da redução de custos, pois a redução de custos internos na empresa tem certos 
limites. Lideradas pela Wall Mart, as empresas americanas perceberam que, a partir de 
um certo patamar, a redução de custos acontece com a parceria entre fornecedores. 

Um fornecedor, nos dias atuais, que atrasa a entrega, obriga a organização a 
manter estoque, ou seja, cria custos para o cliente. A Wal Mart é exigente com seus 
fornecedores: ao assinar contrato por um ano, a rede avisa que comprará o mínimo e o 
máximo de tantas unidades a tal preço; quem administrará o estoque da rede são os 
próprios fornecedores, que obtêm informações, pela tela do computador, de qual modelo 
está vendendo, em que loja e em que dia; com base no contrato de fornecimento, ela 
decidirá quantas unidades vai mandar para a loja, se houver falta ou excesso de estoque, 
o fornecedor será punido, isso força uma administração do estoque, permitindo o 
máximo de giro. 

Ao articular a cadeia de abastecimento, deve ficar claro que se requer uma 
abordagem fundamentalmente diferente para as relações no canal de marketing, as 
tradicionais relações comprador-fornecedor, que aconteciam de forma hostil, devem ser 
reavaliadas e substituídas por cooperação e ganho mútuo. 

A logística, hoje, pode ser considerada o braço direito do marketing; 
conceitualmente, a logística integrada é simples, mas exige estrutura organizacional 
certa, dados de custos corretos e programas de incentivo para os funcionários 
trabalharem em conjunto e não sozinhos, do tipo quanto mais baixo o estoque maior a 
premiação, cuidado para não baixar estoque e piorar o nível de serviço; isso, qualquer 
um faz! 

Portanto, a logística de distribuição tem uma estreita relação com todo o 
processo, mas principalmente com marketing e vendas, uma vez que a concretização de 
todo o planejamento dessas áreas terminará com a distribuição que terá responsabilidade 
pela conclusão efetiva do atendimento ao cliente e, caso não aconteça no momento em 
que ele desejar, provocará a interrupção do ciclo logístico, isso interferindo sobre o 
desempenho de vendas e participação da marca. Assim, o serviço ao cliente é o elo da 
logística de distribuição com o marketing. 

O argumento cada vez mais sólido é que um componente essencial de valor para 
o cliente é o serviço que cada vez mais se aproxima do tempo em que logística e 
marketing precisarão ser administrados conjuntamente nos mercados de consumo. O 
principal enfoque do marketing concentra-se no consumidor final e no desenvolvimento 
da fidelidade à marca, portanto, construir relações intermediárias entre marketing e 
logística permitirá dar uma maior ênfase no desenvolvimento e na articulação das 
relações com clientes. 
 


