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Distribució comercial

La venda detallista: conceptes bàsics1.

El detallisme és el conjunt d’activitats implicades en la venda de
productes i serveis al consumidor final.

Un detallista és un negoci que ven productes i serveis al
consumidor final, es tracta del darrer graó en el canal de distribució
que uneix fabricants amb compradorsque uneix fabricants amb compradors.

3



à1

Distribució comercial

La venda detallista: conceptes bàsics1.

Funcions dels detallistes

Les funcions o activitats que duen a terme els detallistes fan que
t l l d l d t i i laugmente el valor dels productes i serveis que venen als

consumidors.

Proveir d’un assortiment de productes i serveis Ofereixen1 Proveir d un assortiment de productes i serveis. Ofereixen
varietat (marques, dissenys, grandàries, colors i preus) en una
sola localització.

1

Oferir productes en petites quantitats adequades al patró de
consum dels individus.

2

Emmagatzematge dels productes: els consumidors poden
comprar quan vulguen i les quantitats que desitgen.

3

Facilitar serveis que milloren la comoditat amb la qual els

4

Facilitar serveis que milloren la comoditat amb la qual els
consumidors poden comprar i utilitzar els productes.

4
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L’estratègia detallista2.

Estratègia detallista: definir avantatges competitius en productes,
mercats, recursos o capacitats, de manera que l’empresa assegure la
consecució dels seus objectius.consecució dels seus objectius.

Èxit del detallisme: requereix tant d’una bona planificació de
l’estratègia com d’una efectiva implementació d´aquesta.

2 1 D l t d  l’ t tè i  d t lli t2.1 Desenvolupament de l’estratègia detallista

2.2 Implementació de l’estratègia detallista

5
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L’estratègia detallista2.

2.1 Desenvolupament de l’estratègia detallista

Una estratègia detallista ha d’identificar els punts següents:

El mercat objectiu cap al qual el detallista ha de dirigir els seus
esforços

1

esforços.

2 La naturalesa de la mercaderia i serveis que el detallista ha
d’oferir per a satisfer les necessitats d’aquell mercat objectiu.p q j

Com el detallista ha de construir un avantatge a llarg termini3

sobre els seus competidors.

6
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L’estratègia detallista2.

2.2 Implementació de l’estratègia detallista

Desenvolupar un mix detallista que satisfaça les necessitats del seu
mercat objectiu millor que els seus competidors.

Mix detallista: combinació de factors utilitzats per a satisfer les
necessitats dels consumidors i influir en les seues decisions de
compra.p

- els tipus de productes i serveis oferits
- els preus

els programes promocionals i de publicitatElements - els programes promocionals i de publicitat
- el merchandising
- el servici al client

la localització

Elements 
del mix detallista

7

- la localització
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Procés de presa de decisions de la direcció detallista3.

3.1

3.2

3.3

3.4

8
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Distribució comercial

Procés de presa de decisions de la direcció detallista3.

Anàlisi de la situació3.1

Els directius necessiten un bon coneixement del seu entorn,
especialment dels seus clients i competència, abans de desenvolupar
i implementar les estratègies

1) Competència

2) Tendències entorn: consumidors, estils vida, tecnologia

3.1.1

3 1 2 ) , , g

3) Consumidors: necessitats, desitjos i procés de presa de decisions

4) Aspectes ètics i legals

3.1.2

3.1.3

3 1 4 4) Aspectes ètics i legals3.1.4

9
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Distribució comercial

Procés de presa de decisions de la direcció detallista3.

ANÀLISI DE LA SITUACIÓ
Competència

Tendències de l'entorn
Consumidors

Aspectes ètics i legals

3.1.1 Competència

El concepte de detallista posa l’accent en el fet que aquells detallistes
que actuen de forma rendible han de ser:

f id ( i l i f l i

- estar alerta i assegurar-se que ho fan millor que la seua

- forts competidors (no simplement satisfer les necessitats
dels seus consumidors)

estar alerta i assegurar se que ho fan millor que la seua
competència i que els seus competidors no atrauen els seus
clients.

10
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Distribució comercial

Procés de presa de decisions de la direcció detallista3.

3.1.1 Competència

Aconseguir un avantatge competitiu a llarg termini és molt difícil:
éels competidors poden també vendre i comprar aquells productes.

Els detallistes no poden patentar el disseny d’un establiment laEls detallistes no poden patentar el disseny d un establiment, la
varietat de la mercaderia que ofereixen ni un servei nou.

Els detallistes oposen poques barreres a l’entrada, és a dir “en
teoria” qualsevol pot obrir un establiment detallista si lloga un local i
aconsegueix la mercaderia.

11
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Distribució comercial

Procés de presa de decisions de la direcció detallista3.
Anàlisi de la situació

3.1.2 Tendències de l’entorn

Competència

Tendències de l’entorn

Consumidors

Competència

Tendències de l’entorn

Consumidors

Els detallistes s’enfronten a un entorn de negoci molt dinàmic

Curt termini Llarg termini

Aspectes ètics i legalsAspectes ètics i legals

Predir quins productes es 
demanaran cada 

d l

Curt termini

-Tendències demogràfiques, 
culturals i estils de vida

Llarg termini

temporada, tanmateix les 
necessitats i els hàbits 
canvien.  

- Noves tecnologies

Risc:
- quedar-se sense existències
- inventari excessiu

12
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Procés de presa de decisions de la direcció detallista3.

Anàlisi de la situació

Competència

Tendències de l’entorn

C id

Competència

Tendències de l’entorn

C id

3.1.3 Consumidors

Consumidors

Aspectes ètics i legals

Consumidors

Aspectes ètics i legals

Quan els consumidors no estan satisfets amb el producte que han
comprat, rares vegades es queixen al fabricant, sinó que es queixen
al detallista que els va vendre el producte.

Els detallistes encara que estan en contacte amb molts clients,
moltes vegades no entenen per què es compren o deixen de comprarmoltes vegades no entenen per què es compren o deixen de comprar
els productes del seu establiment.

13
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Procés de presa de decisions de la direcció detallista3.

Anàlisi de la situació

Competència

Tendències de l’entorn

C id

Competència

Tendències de l’entorn

C id

3.1.4 Aspectes ètics i legals

Consumidors

Aspectes ètics i legals

Consumidors

Aspectes ètics i legals

Les decisions detallistes estan afectades per polítiques legals i
públiques, per l’Estat i les autoritats locals.

- Entorn legal
- Codi ètic

14
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Procés de presa de decisions de la direcció detallista3.

Estratègia detallista

Estratègia de mercatEstratègia de mercatEstratègia de mercat

Estratègia financera

Estructura organitzativa

Estratègia de localització

Estratègia de mercat

Estratègia financera

Estructura organitzativa

Estratègia de localització

Desenvolupament de l’estratègia detallista3.2

Estratègia detallista: indica com l’empresa ha de planificar els seus
recursos per aconseguir els seus objectius

Estratègia de localització

Estratègia logística

Estratègia de localització

Estratègia logística

recursos per aconseguir els seus objectius.

Elements estratègics clau:

3 2 1 Estratègia de mercat3.2.1

3.2.2

Estratègia de mercat

Estratègia financera

è3.2.3

3.2.4

Estratègia organitzativa

Estratègia de localització

15
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Distribució comercial

Procés de presa de decisions de la direcció detallista3.

Basada en l’anàlisi d’Amenaces i Oportunitats que ofereixen l’entorn

3.2.1 Estratègia de mercat

p q
(Polític, Econòmic, Social, Tecnològic, Legal, Ecològic –anàlisi
PESTLE-) i de les Debilitats i Fortaleses de l’empresa (anàlisi
DAFO).)

Quan ocorren canvis en l’entorn:
- revisar l’estratègia actual
- realitzar canvis o no en l’estratègia

16
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Distribució comercial

Procés de presa de decisions de la direcció detallista3.

Basada en els objectius financers de l’empresa, les seues eines

3.2.2 Estratègia financera

són: vendes, costos, despeses, beneficis i rendibilitats.

L’organització és un element fonamental per qualsevol detallista i

3.2.3 Estructura organitzativa

L organització és un element fonamental per qualsevol detallista i
depén de molts factors.

Els objectius organitzatius han d’estar ben definits per tal
d’aconseguir així els objectius detallistes i conèixer millor els
passos per a fer arribar al client el producte

17

passos per a fer arribar al client el producte.
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Procés de presa de decisions de la direcció detallista3.

3.2.4 Estratègia de localització

La localització és important:

1. Característica més important que consideren els
consumidors quan seleccionen un establiment .

2. Oportunitat per a guanyar avantatge a llarg termini sobre la
competència.

La localització és un compromís a llarg termini.

18
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Procés de presa de decisions de la direcció detallista3.

Consisteix en el fet que els productes o serveis estiguen en el lloc

3.2.5 Estratègia logística

idoni, en el moment precís i en les condicions desitjades (activitats
de direcció del flux de materials i productes, des de la font de
subministraments, fins a la seua utilització per l’usuari final).

Els detallistes han desenvolupat sistemes de distribució informàtics
molt sofisticatss que els permeten controlar el flux d’informació i la
mercaderia

19
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Procés de presa de decisions de la direcció detallista3.

Aplicació de l’estratègia detallista3.3

“L’estratègia és com un joc 
d’escacs: moviments intel·ligents 
sense una estratègia que vaja més 
enllà no poden guanyar contra un 
bon competidor, i un bon disseny 
d’estratègia sense una sèrie de 

i t    b t l   moviments per a abastar-la suposa 
solament un parpelleig als ulls del 
competidor”.

20
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Procés de presa de decisions de la direcció detallista3.

Aplicació de l’estratègia detallista

Activitats de gestió Activitats comercials

Operacions de l’establimentOperacions de l’establimentGestió de RRHHGestió de RRHH

Gestió de la mercaderiaGestió de la mercaderia

-Direcció de l’establiment
-Servei i venda al consumidor
-Disseny d’establiment i 
merchandising

-Direcció de l’establiment
-Servei i venda al consumidor
-Disseny d’establiment i 
merchandising

-Anàlisi de la mercaderia
-Planificació de la mercaderia
-Adquisició de la mercaderia
Promoció de la mercaderia

-Anàlisi de la mercaderia
-Planificació de la mercaderia
-Adquisició de la mercaderia
Promoció de la mercaderia

gg

-Promoció de la mercaderia
-Control de la mercaderia
-Promoció de la mercaderia
-Control de la mercaderia

21
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Distribució comercial

Procés de presa de decisions de la direcció detallista3.

Gestió dels recursos humans

3.3.1 Activitats de gestió

Inclou les activitats que l’empresa realitza amb l’objecte
d’assegurar-se el nombre suficient de personal, amb la qualificació
necessària en els llocs adequats i en el temps oportúnecessària, en els llocs adequats i en el temps oportú.

Gestió de la mercaderia
Anàlisi, planificació, adquisició, promoció i control de la mercaderia
que ven un detallista.

22
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Procés de presa de decisions de la direcció detallista3.

3.3.2 Activitats comercials

Operacions de l’establiment

Consisteixen a atraure clients a la mercaderia, vendre-la i facilitar
serveis que asseguren la satisfacció del consumidor.

Direcció de l’establiment
Seleccionar, entrenar, motivar i compensar els empleats en l’establiment i
minimitzar les pèrdues degudes a clients i a empleats

Disseny de l’establiment i merchandising
Quant espai s’ha de dedicar a mercaderia, on ubicar-la i com disposar-la,
de manera que utilitzen l’espai interior eficientmentde manera que utilitzen l’espai interior eficientment.

Servici i venda al consumidor
A través de venedors i sistemes informàtics; mètode important per crear

23
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Procés de presa de decisions de la direcció detallista3.

Sistemes de control3.4

El darrer pas en el procés de presa de decisions en la direcció
detallista consisteix a avaluar l’efectivitat de l’estratègia i de la seua
implementació.

Sistemes de control

Control financerControl financer

Control pressupostari

Control comercial

Control de gestió integrat

Control pressupostari

Control comercial

Control de gestió integratControl de gestió integrat

Control de recursos humans

Control de gestió integrat

Control de recursos humans

24



à ò4

Distribució comercial

Importància econòmica dels detallistes4.

La distribució comercial, i més concretament el comerç detallista,
està sotmès a un procés de canvi i evolució paral·lel al de la
societat en la qual està immers.societat en la qual està immers.

En retailing, tradicionalment els models que s’han desenvolupat per
explicar l’evolució de les formes comercials s’han classificat en:explicar l evolució de les formes comercials s han classificat en:
teories cícliques, de l’entorn i del conflicte.

Teories cícliques4.1

Teories de l’entorn4 2 Teories de l entorn4.2

Teories del conflicte4.3

25
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Distribució comercial

Importància econòmica dels detallistes4.

Teories cícliques4.1

Mantenen que els canvis en les formes comercials ocorren de forma
oscil·latòria i impliquen la repetició de les tendències més actuals.

4.1.1 Teoria de la roda

4.1.2 Teoria de l’acordió de la distribució detallista

4.1.3 Teoria del cicle de vida de la distribucióo d d d d d s u ó

26
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Distribució comercial

Importància econòmica dels detallistes4.

4.1.1 Teoria de la roda (1)

Explica l’evolució i el desenvolupament de nous tipus de botiga.

é ó óEs tracta de la més famosa i citada teoria d’evolució de la distribució.
Fou desenvolupada per McNair (1958).

27

(1) Brow, S. (1992) The Wheel of Retail Gravitation Environment and Planning 2,4.
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Importància Econòmica dels Detallistes4.

4.1.2 Teoria de l’acordió de la distribució detallista(2) (Hollander, 1960)

S’utilitza per explicar els canvis intermitents en la varietat de
d i b l l t b ll l d t lli t i l’ lit d dmercaderies amb les quals treballen els detallistes i en l’amplitud de

les seues operacions.

Els detallistes passen per un cicle general-específic-general o
específic-general-específic.

28

(2) Hart, C. (1999) The Retail Accordion and Assortment Strategies: An Exploratory Study, International 
Review of Retail Distribution and Consumer Research, 9, 2.
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Importància econòmica dels detallistes4.

4.1.3 Teoria del cicle de vida de la distribució

Es basa en una analogia amb el cicle de vida del producte (CVP), que
proposa que les formes comercials passen per un cicle de vida
identificable i dividit en les etapes del naixement, creixement,
maduresa i declivi.

Entre les limitacions de la seua aplicació destaca que hi ha formes
immunes al procés i d´altres amb un gran poder de recuperació o les
fases de les quals no són les del CVP estàndardfases de les quals no són les del CVP estàndard.
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Importància econòmica dels detallistes4.

Teories d’entorn4.2

Plantegen que la innovació comercial és una funció del canvi en les
circumstàncies de l’entorn:

- Les innovacions solament apareixeran i podran tenir èxit
quan les dites condicions siguen favorablesquan les dites condicions siguen favorables.

- Solament aquelles formes capaces d’adaptar-se als canvis
en el seu entorn podran sobreviure i prosperar a llargp p p g
termini.
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Importància econòmica dels detallistes4.

Teories del conflicte4.3

L’aparició de formes innovadores provocarà invariablement una fortap p
resposta per part de les formes establides.

Aquesta interacció dinàmica entre el nou i el vell és la base dequesta te acc ó d à ca e t e e ou e e és a base de
l’explicació de l’evolució en la distribució.
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i direcció detallista

RESUM DEL CAPÍTOL

Ara has de ser capaç de:
Explicar què és el detallisme (“retailing” vs. “e-tailing”).

Reconèixer què és un detallista i en què consisteix 
l’estratègia detallista.

Identificar quines funcions realitzen els detallistes i el 
é óprocés de presa de decisions de la direcció detallista.
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