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INTRODUCCIÓ 
 
 
 
 

La importància de la distribució comercial en el conjunt del sistema econòmic no 

necessita ser subratllada, ja que en depèn en gran mesura l’eficàcia del sistema en si i 

com el perceben productors, distribuïdors i consumidors. La distribució de béns i 

serveis està experimentant canvis molt notables en tot el món, la concepció dels quals 

es va iniciar en els anys cinquanta i estan arribant al seu màxim grau de 

desenvolupament en la darrera dècada. Els processos de concentració i integració en 

els canals de distribució, el principi d'autoservei, la creació de centrals de compra, la 

proliferació de les grans superfícies i centres comercials, la satisfacció del client,  la 

utilització massiva de les tècniques d'informació a través del màrqueting directe i 

Internet són alguns dels factors que estan transformant el panorama de la distribució.  

 

Tot això incideix en el fet que, en els darrers anys, la demanda de llocs de treball que 

s’han de cobrir amb persones capacitades i de formació especialitzada en empreses 

distribuïdores siga equiparable o superior a la que es fa des d’empreses productores i 

d’altres camps de l’economia. 
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La “distribució”, darrerament, està sent considerada en la gran majoria d'escoles de 

negocis, universitats i centres d'ensenyament, de la mateixa manera que en moltes de 

les publicacions, com una variable del màrqueting contemplada únicament des del 

punt de vista del fabricant. Els canvis esmentats més amunt obliguen a modificar-ne 

aquest punt de vista, de forma que el procés de distribució siga considerat com a 

negoci en si mateix, i, per tant, vist amb els ulls tant de fabricants com de 

distribuïdors, com analitzem en aquest llibre. Ha estat elegit aquest plantejament 

perquè aporta una visió real i global de la distribució comercial. 

 

Aquesta documentació està preferentment dirigida a l’estudiant universitari, encara 

que, alhora, pot ser de gran utilitat per al professional de la distribució. Per aquest 

motiu, les exposicions teòriques van acompanyades d’exemples reals i casos pràctics 

que ajuden a millorar la seua comprensió. Així mateix, cada capítol consta d’una 

síntesi sobre el mateix i d’unes qüestions per a la seua reflexió. 

 

A través dels diferents capítols presentats en el llibre es proposa la consecució dels 

objectius següents: 

 

 Sensibilitzar el lector sobre la importància d’una distribució eficient per a 

l’èxit de l’empresa i la satisfacció dels clients. 

 Desenvolupar, a més d’una visió teòrica dels temes presentats, un sentit 

professional amb criteris de responsabilitat i eficàcia. S’aprofundirà, per una 

banda, en els aspectes pràctics més usuals des del punt de vista del fabricant 

(tant si les seues activitats estan totalment o parcialment internalitzades com 

externalitzades) i, per una altra banda, s’analitzaran aquells aspectes 

estratègics i instrumentals propis del màrqueting de l’empresa comercial. 

 Presentar el coneixement necessari dels nous sistemes de distribució que 

permet, a la vegada, implementar les estratègies de distribució adequades per 

als diferents tipus d’empreses. 
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 Proporcionar instruments de racionalització dels elements de comunicació, 

merchandising i del sistema logístic implicats en la distribució. 

 

Per tal de copsar aquestos objectius es proposen quinze capítols amb la següent 

estructura: 

 

La primera part, Comercialització, recull tres capítols orientats des de la perspectiva 

del fabricant. En aquests capítols es revisen els diferents punts de vista sobre el 

concepte de distribució, els canvis del mercat i la planificació estratègica del canal. 

S’estudia, a més, el disseny i l’elecció del canal, s’estableixen els seus objectius i 

restriccions i s’identifiquen i avaluen les alternatives de canal, passos que ens 

conduiran a la seua selecció definitiva. Una vegada ha estat feta la selecció del canal, 

no s'ha d'oblidar que el seguiment és fonamental perquè la planificació feta 

prèviament fructifique en un avantatge competitiu davant els competidors. 

 

Els canals de distribució no són “estàtics”, constantment els directius prenen 

decisions relacionades amb la integració vertical o horitzontalment de les seues 

empreses, així com externalitzar determinades funcions o departaments de les 

mateixes. Així mateix, les empreses no escullen, normalment, una sola forma de 

distribució sinó unes quantes; això fa que es revisen els sistemes de distribució 

multicanal. Per altra banda, dins de la mateixa dinàmica dels canals, els fabricants 

donen a conèixer els productes als consumidors utilitzant les tècniques de 

comunicació “push” i “pull”. De totes les activitats anteriors sorgeixen conflictes, a 

més de les activitats de trade-marketing que són revisats en els últims epígrafs 

d’aquesta primera part. 

 

La segona part consta de tres capítols i inclou els diferents Formats de distribució 

comercial en les seues versions de fabricants i majoristes, detallistes amb establiment 

i detallistes sense botiga. És important distingir les fórmules comercials; d’aquesta 
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manera les empreses poden identificar els seus competidors així com noves 

oportunitats de mercat. 

 

La tercera part, Retailing, està orientada des de la perspectiva detallista i recull els 

nou capítols següents. El coneixement que s’ha d’extraure i aprehendre d’aquesta part 

és la  planificació i gestió detallista, desenvolupar la seua estratègia i el procés de 

presa de decisions en la seua direcció. La planificació de la gestió i direcció detallista, 

primer capítol d’aquesta tercera part aporta una visió global i seqüencial dels temes 

que es presenten a continuació. 

 

El detallista ha de conèixer com es comporta el consumidor per a aconseguir que 

aquest vulga satisfer les seues necessitats quan acudisca al seu establiment. Ha de 

facilitar-li la cerca d’informació i ajudar-lo en l’avaluació de les alternatives de 

compra, en la pròpia compra i en l’avaluació de la postcompra. En l’anàlisi de la 

situació, a més de conèixer el consumidor, és necessari tenir en compte els aspectes 

ètics i legals que puguen afectar l’empresa. 

 

Després de l’anàlisi de la situació, s’analitzen les estratègies detallistes. En primer 

lloc, es presenta l’estratègia financera que planteja els tres instruments comptables 

que més empren els detallistes: el compte de pèrdues i guanys, el balanç i la 

determinació del cash-flow. A continuació es presenta l’estratègia de localització que 

engloba les decisions de selecció d’àrees de mercat, els factors que incideixen en la 

localització comercial, el procés de determinació de les àrees comercials, les 

decisions sobre el nombre de punts de venda, la ubicació de l’establiment i les 

decisions sobre les característiques dels establiments. L’estratègia de logística és 

fonamental per qualsevol empresa detallista, tant per aconseguir els productes del 

fabricant com per fer-los arribar als clients finals 

 

El següent pas consisteix en l’aplicació de les estratègies, que s’estudien en el capítol 

dedicat al merchandising, assenyalant les tècniques de merchandising en l’interior i 
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l’exterior del punt de venda i el servei al client. Un establiment ha d’estar ben 

distribuït i oferir l’assortiment adequat, a més d’una bona presentació dels productes i 

preus que estiguen en concordança amb la seua imatge. Per a una gestió detallista 

eficaç resulta clau oferir un bon servei, això és, per tal d’existir al món dels negocis 

és imprescindible “delectar el client”. 

 

Finalment, perquè el negoci detallista tinga èxit és condició indispensable avaluar, 

implementar i controlar la gestió detallista. Aquests aspectes es reflecteixen en el 

darrer capítol d’aquesta tercera part. 

 

En conclusió, les generalitats de la distribució comercial, els formats comercials de 

fabricants, majoristes i detallistes i el retailing que hem estudiat ací pretenen 

ajudar a una comprehensió sinèrgica del màrqueting, la distribució i el seu voltant. 

 

 


