
ComerNaWeb expande e entra em sete novos estados no Brasil 
 
De olho na expansão do mercado de vendas virtuais, o e-commerce, o portal ComerNaWeb 
anunciou expansão de seus serviços para sete estados. Agora, além do Rio de Janeiro e São 
Paulo, a empresa fechou parcerias com restaurantes em Belém (PA), Teresina (PI); Recife 
(PE); Vitória (ES); Curitiba (PR); Caxias do Sul e adjacências (RS); além de Belo Horizonte 
(MG).  
 
"Além dessas cidades, entramos recentemente em Campo Grande e Dourados, no Mato Grosso 
do Sul", diz Márcio Blak, diretor do portal. De 2011 para 2012, o número de restaurantes que 
entrou para o ComerNaWeb dobrou, e do ano passado para cá cresceu quase quatro vezes.  
 
Segundo o empresário a empresa percebeu que o momento é favorável e por isso acelerou o 
processo de expansão.  
 
"O sucesso da ferramenta é tanto que, para facilitar o acesso às ofertas exclusivas, o 
ComerNaWeb desenvolveu uma estrutura para mobile que acaba de ser lançada em sua 
versão para android", completa o empresário.  
 
Diante desse cenário, os restaurantes têm investido nas entregas on-line. Os recém-integrados 
ao portal são Wasabi Sushi, Fry's Burger, Rosita Café, I Piatti, Sushi Rio, Yosuki Sushi House, 
Mamma Jamma e Via China.  
 
Abrindo suas portas para mais de 300 opções de restaurantes no Brasil, sendo que mais de 
150 no Rio de Janeiro, o ComerNaWeb é o único no País a oferecer e-commerce gastronômico 
pelo Facebook. "O site incentiva e propaga aos estabelecimentos a oferta de hotsite gratuito e 
um domínio personalizado. Além de garantir a comodidade, o serviço ainda oferece promoções 
exclusivas aos consumidores, como descontos de até 20% em quase 100 restaurantes", 
completou.  
 
Setor 
 
A aposta do empresário vem de encontro aos números do setor, em 2012, o faturamento das 
empresas que trabalham com vendas virtuais foi de R$ 24,12 bilhões, de acordo com a 
Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), o que representou uma elevação de 
29% nas vendas e mantém a média de crescimento acima da casa dos 20%. Segundo o e-bit, 
o Brasil iniciou 2013 com 43 milhões de e-consumidores. Em 2001, por exemplo, esse número 
era de 1,1 milhão. Com o consumidor cada vez mais em busca de vantagens, os descontos e a 
comodidade se tornaram importantes diferenciais na escolha do público.  
 
Outra pesquisa, realizada pela M.Sense, que carregava o nome de Hi-Mídia sobre o 
comportamento do e-consumidor brasileiro revela que a Internet é a maior influenciadora na 
hora de decidir por uma compra, comprovado pelos números: 93% dos usuários de Internet 
no País já fizeram compras on-line, sendo que 62% fazem todos os meses. A classe C também 
aumentou o consumo em 2012 e a tendência é continuar crescendo. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 20 jun. 2013, Primeiro Caderno, p. A9. 
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