
A primeira edição da Gestão + Negócios saiu e a Amarkante comemora o lançamento deste 
boletim que pretende informá-lo sobre o mercado varejista alagoano. Boa leitura!

 O cartão de crédito é uma das opções 
mais comuns de pagamento entre os lojistas e 
tem ajudado o varejo a vender mais e melhor, não 
apenas entre as próprias empresas, como também 
para o consumidor final. Em Alagoas, o setor turístico 
também agradece.
De acordo com a Federação Alagoana dos Pescadores, 
a utilização do dinheiro de plástico entre os visitantes 
e por parte dos pescadores que promovem passeios 
para as piscinas naturais da Pajuçara deve se tornar 

cada vez mais comum. O evento é recente, mas já 
tem impactado positivamente a categoria.
“Os turistas vêm com uma quantidade limitada de 
cédulas e às vezes preferem passar tudo no cartão 
por conta da comodidade. Com certeza ajuda os 
jangadeiros a vender mais”, informa Maria Aparecida 
da Silva, vice-presidente da federação. Camarão, 
peixe, cerveja e coquetel são algumas das delícias 
comercializadas nos passeios.
Bom para o turismo, bom para a economia! 

TÁ BOMBANDO! 

É inegável que o varejo está em 
transformação e a tecnologia tem 
auxiliado positivamente este processo. 
Em Alagoas, supermercados e 
empreendedores começam a implantar 
novas ferramentas para facilitar o 
atendimento ao cliente. Podemos 
citar a utilização de aplicativos para o 
delivery e guichês de autoatendimento. 
Além disso, a compra e a venda se tornam 

cada vez mais práticas, inclusive em 
lugares menos sofisticados. Esperamos 
que você tenha desfrutado a leitura e 
contamos com a sua participação na 
próxima edição. 
Você pode contribuir com a construção 
dessa newsletter sugerindo pautas 
para a nossa equipe. Basta enviar um 
e-mail com a sua ideia para gestão.
varejo@amarkanteconsultoria.com.br
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A tecnologia mudou o 
comportamento do 
consumidor e do mercado 

varejista. A expectativa é de que 
essa relação se intensifique nos 
próximos anos e permaneça 
alterando aquilo que se espera das 
marcas: não apenas produtos de 
qualidade, mas relacionamento, 
comodidade. 
De acordo com um relatório da 
Trendwatching – organização 
dedicada à análise de tendências 
de consumo, insights e inovações 
das Américas do Sul e Central – o 
surgimento do “a-commerce” ou 
comércio automatizado será uma 
das revelações que prometem 
auxiliar o empresariado na 

busca por inovação dentro 
das empresas. As grandes 
organizações já abarcam o uso 
de tecnologias inteligentes para 
tornar a prospecção, negociação e 
venda mais ágeis.  
Mas engana-se quem pensa que 
isso é coisa de país de primeiro 
mundo. No Brasil, isso também já 
é uma realidade. A empresa Zaitt, 
localizada em Vitória, Espírito 
Santo, se tornou o primeiro 
mercado autônomo da América 
Latina. Sem filas. Sem caixas. Sem 
funcionários. Para comprar, basta 
baixar o aplicativo da empresa em 
seu smartphone, acessar a loja, 
escanear um código QR Code e 
pagar. 

Em Alagoas, uma rede de 
supermercados trouxe um novo 
conceito de compra: o “self 
checkout”. Nele, é o próprio cliente 
que embala os produtos e realiza 
o pagamento. Ele proporciona 
praticidade para aqueles que 
querem fugir das extensas filas 
e é geralmente utilizado por 
pessoas mais antenadas às novas 
tecnologias. “Minha filha me 
ensinou a passar os produtos 
porque fiquei um pouco receosa 
no começo. Mas é muito bom e 
depois me acostumei a ir sempre 
lá”, conta uma dona de casa 
identificada apenas como Luciana. 
O que será que vem pela frente? É 
esperar para ver. 

A TECNOLOGIA E O VAREJO


