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 As incubadoras de moda oferecem suporte no desenvolvimento de micro e pequenas 

empresas, englobando tanto sessões de mentorias, como, muitas vezes, a disponibilidade de 

espaços físicos. Entretanto, por observações empíricas, foi observada que o trabalho das 

incubadoras geralmente é mais direcionado a construção da marca até o desenvolvimento do 

produto, não dando o enfoque necessário ao processo de comercialização. Sendo assim, o artigo 

estudou formas de se estabelecer uma estratégia de comercialização vinculada à incubadora de 

moda.  

 Diante do cenário atual, o custo de implementação de um meio de comercialização, sendo ele 

físico ou virtual, acaba sendo extremamente custoso para um micro ou pequeno empreendedor, 

por isso, esse serviço muitas vezes é feito de forma amadora ou precária. Dessa forma, tendo a 

incubadora como uma das iniciativas que mais ajuda no desenvolvimento de empreendimentos, a 

oferta de um espaço de comercialização por parte dessas iniciativas beneficiaria as marcas 

incubadas. 

 Sendo um espaço de comercialização para uma marca pequena, é preciso pensar em suas 

limitações e necessidades para que seja pensado um processo que encaixa a sua estrutura. 

Segundo Anderson (2006), a comercialização de produtos na internet pode ser vantajosa para 

pequenas marcas, principalmente quando se engloba o mercado de nicho. Porém, a internet e a 

loja física possuem vantagens e desvantagens. Como exemplo, no processo de venda, a loja 

virtual se beneficia por estar disponível 24 horas e ser mais expansível geograficamente, já a loja 

física é favorecida por possibilitar o contato do consumidor com o produto antes da compra.  

 Para que seja aproveitado o melhor dessas duas formas de comercio, empresas como Dafiti e 

Amaro, implantaram uma lógica que vincula a loja virtual na loja física, oferecendo um espaço 

físico para que o consumidor visualize e experimente o produto, mas mantendo a venda no 

ambiente virtual. Por causa dessa estratégia, o melhor da loja física, o contato direto com o 

produto, é assegurado junto com o melhor da loja virtual, a facilidade de se comprar quando e 

onde estiver. 

 Pensando na lógica de novas marcas, pode será benéfico à incubadora adotar uma estrutura de 

lojas itinerantes. Essa lógica facilitaria a implementação de um sistema que, ao mesmo tempo em 

que é de baixo investimento, também permite a circulação da loja, aumentando sua abrangência 

geográfica. Nesse sistema, a loja itinerante também ajudaria a divulgar o e-commerce, permitindo 

que o contato de consumidor e marca continue existindo independente do posicionamento da loja 

itinerante.   
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 Por fim, na pesquisa de campo, a Incubadora de Negócios de Moda (In Moda) relatou os 

benefícios de vincular um espaço físico e virtual dentro da sua lógica de trabalho. Segundo o 

entrevistado, a vinculação desses espaços permitiu uma maior lucratividade tanto para a marca, 

que também consegue se manter no mercado mais facilmente, como para a incubadora, que tem 

sua receita proveniente de porcentagem da lucratividade das marcas incubadas. 

 Desta forma, o objetivo da pesquisa é entender maneiras de como incubadoras podem auxiliar 

micro e pequenos empreendedores no que tange à comercialização de produtos. Sendo o objetivo 

específico a verificação da atuação de incubadoras, apontando formas de comercialização de 

produtos estabelecidas e as relações entre marcas e incubadoras de moda. 

 Para o desenvolvimento do artigo foi feito uma pesquisa em livros, documentos, artigos, 

periódicos e sites. Para apresentar a aplicabilidade da teoria estudada na prática, houve uma 

pesquisa de campo com a Incubadora de Negócios de Moda, a InModa, localizada em São Paulo. 

 A fundamentação teórica teve como base fontes que tratam do processo de desenvolvimento 

de pequenas marcas no setor de moda. Também foram pesquisados materiais a respeito do 

trabalho de incubadoras e de processos de comercialização. 

 O aprimoramento do processo de comercialização vinculado a uma incubadora de moda 

permite ajudar marcas a crescerem e se estruturarem no mercado. Isso beneficia o 

empreendedorismo no Brasil, ajudando também a desenvolver o mercado de moda local, gerando 

a possibilidade de criação de empregos. 

 

 

   

 

 

  


