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Cristina Carvalho 
ccarvalho®brasileconomico.com.br 

O potencial de crescimento de 
25% para este ano no mercado 
de e-commerce brasileiro, que 
tem faturamento estimado em 
R$ 28 bilhões, segundo dados 
do e-Bit, tem sido um chamariz 
para novos investimentos nessa 
área. Um exemplo que confir-
ma o aquecimento do setor é o 
lançamento nos próximos dias 
da Infracommerce. A compa-
nhia tem foco no fornecimento 
de serviços completos para cria-
ção e gestão de lojas online e é 
formada por profissionais nacio-
nais e estrangeiros especializa-
dos no tema. 

Em entrevista ao BRASIL ECO-
NÔMICO, Kai Schoppen, CEO e 
fundador da Infracommerce, 
com vasta experiência em co-
mércio eletrônico na Alemanha, 
conta que o novo modelo de ne-
gócios surge para atender gran-
des redes varejistas e empreen-
dedores que desejam entrar no 

mercado digital de maneira sim-
ples, objetiva e econômica, ou 
ainda empresas que já atuam 
nesse nicho, mas que desejam 
aprimorar seus processos e au-
mentar sua performance. 

"Com investimentos anun-
ciados para este ano de mais de 
R$ 10 milhões, a Infracommer-
ce oferece um modelo de negó-
cio inovador, que possibilita 
atuar no mercado de comércio 

Foco em serviços completos para criação e gestão de lojas on-line 

eletrônico sem ter de fazer pa-

ra isso investimentos e gestão 

de plataformas online. Tudo is-

so fica por nossa conta. Temos 

um grupo seleto de grandes pro-

fissionais atuantes nas mais di-

versas áreas, como marketing, 

logística, sac, etc", explica, de-

talhando que para isso a Infra-

commerce cobra apenas um 

percentual da receita obtida 

com as vendas, a qual varia de 

acordo com a área de atuação 

do cliente. 
Por conta de a companhia 

ser especializada em todas es-
sas áreas, Schoppen destaca 
ainda que os projetos ofereci-
dos são customizados de acor-
do com o modelo de negócio 
do cliente, sejam médias ou 
grandes operações. "Qualquer 
setor econômico tem oportuni-
dade de entrada no e-commer-
ce. O desafio para o mercado 
brasileiro é unir com excelên-
cia as principais áreas e inte-
grar soluções para garantir o su-
cesso da loja virtual. A Infra-
commerce é resultado da ideali-
zação e união dos melhores es-
pecialistas em comércio eletrô-
nico", completa. • 
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 12 mar. 2013, Empresas,  p. 17.




