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Este guia foi feito com muito carinho para incentivar compras 

melhores e que reflitam os nossos pensamentos de que é preciso 

um consumo mais responsável. 

 

Nossa proposta é priorizar a compra de produtos que tenham 

matéria prima, produção e descarte sustentáveis, que valorizem as 

pessoas que produzem e que tragam mais cor, criatividade e 

inspiração para a nossa vida ou para a vida de quem vamos 

presentear. 

 

Incluímos aqui apenas as empresas que conhecemos mais de perto, 

das quais já compramos, visitamos, acompanhamos o trabalho ou 

que nos indicaram.  

 

Mas, há muitas outras lojas e negócios por aí. Basta procurar no 

Google! A ideia aqui é facilitar a vida com uma lista já pronta e 

testada. Será bem legal se a gente for alimentando este guia com 

novos achados! Então, se você encontrar uma loja bacana, fizer 

uma compra legal e quiser divulgar a iniciativa, é só mandar pra 

gente atualizar o guia:  contato@fubaea.com.br 

 

No final da lista, colocamos alguns sites que reúnem e divulgam 

ideias de compras conscientes para quem quiser pesquisar mais 

sobre o assunto. 

 

Este guia reúne negócios com venda on-line para facilitar o acesso. 

Mas se você não curte comprar pela internet, existem muitas 

opções de lojas físicas também. Os bazares e feiras são ótimas 

opções para garimpar produtos criativos e sustentáveis. 

 

Equipe Fubá
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Se for pra você: eu realmente preciso comprar este produto? Será que
não tem algo parecido em casa para substituí-lo? Dá pra consertar algo
que eu já tenho? Dá pra comprar usado ou alugar? Quero muito mesmo

ter este produto? Amei de paixão ou é fogo de palha? 
 

Se for presente: eu realmente preciso comprar um presente pra essa
pessoa, ou faço isso apenas por obrigação social? Este presente

representa o que eu sinto pela pessoa presenteada ou o que eu quero
desejar a ela? Será que eu poderia fazer um presente mais

personalizado? Ou será que eu poderia compartilhar com ela algo que eu
já tenho? 

 
Se decidir comprar: qual a origem do produto? De onde vem a matéria
prima usada para produzi-lo? Quem trabalhou para produzi-lo? Em que

condições? Eu quero mesmo incentivar a sua produção da maneira como
é feita? 

 
Tem alguma ONG ou projeto social que faça o que eu quero comprar?
Tem alguma loja independente, artista, negócio criativo vendendo isto?

Tem alguma campanha de financiamento coletivo que oferece algo
parecido como recompensa? Posso priorizar um pequeno negócio, ou

uma marca local? 
 

E se eu pensasse em comprar uma experiência ao invés de um produto?
Que tal presentear com um curso? Ou um passeio no parque?  Que tal

conhecer um lugar novo?  
 

Posso ampliar minhas referências estéticas ao fazer esta compra? Posso
me dar a chance de conhecer algo novo? Uma marca nova? Um material

novo? Pessoas que pensem diferente de mim? 
 

www.fubaea.com.br

PRA PENSAR ANTES DE COMPRAR...
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JACI ATELIÊ 
Cosmetologia natural, aromaterapia, bordados e oficinas de arte-educação 

www.facebook.com/Jaciatelie ou no Instagram: @jaciatelie 
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O QUE VOCÊ PRECISA?

Cosméticos? Que tal comprar na...

VIVER BEM, VIVER ZEN 
Loja estilo zen, com cosméticos naturais e veganos, além de roupas,

acessórios e decoração. 
www.viverbemviverzen.com.br 

MULTIVEGETAL  
Cosméticos veganos, naturais e super eficientes, entrega rápida e

embalagens reduzidas. 
www.multivegetal.com

MANACÁ - SABOARIA E COSMÉTICA 
Aromaterapia e cosmética natural 

www.manacanatural.com.br

BIOTIÊ BIOCOSMÉTICOS 
Cosméticos naturais e sustentáveis 

www.facebook.com/biotiebiocosmeticos e no Insgragram:
@biotie_biocosmeticos 
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MAPA DE FEIRAS ORGÂNICAS DO IDEC 
http://feirasorganicas.idec.org.br/ 
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Quer comida orgânica? Hummmm!

YAMAGUISHI PRODUTOS ORGÂNICOS  
Ver feiras e pontos de vendas em várias cidades, incluindo Campinas e

São Paulo 
http://www.yamaguishi.com.br 

FEIRA ORGÂNICA NO PARQUE DA ÁGUA BRANCA  
Com muitos produtos bacanas, oficinas gratuitas, etc. Terças, sábados  e

domingos das 7 às 12h. 
http://aao.org.br/aao/feira-do-produtor-organico.php 

FEIRA DE ORGÂNICOS EM SÃO CARLOS - SP 
Todos os sábados , das 8 às 13h30min, na Praça dos Voluntários, próxima

ao Mercado Municipal, em São Carlos - SP 

DU LOCAL 
Entrega de marmitas orgânicas com produtos da horta da Quinta  da Boa

 Vista  em São Carlos - SP 
www.facebook.com/DuLocalSC e no Instagram: @dulocal
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LUSCO FUSCO ECO FASHION 
Roupas feitas com retalhos de tecidos que sobram das confecções. 

www.lojaluscofusco.com.br 
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Tá precisando de roupa?

BAMBUSA BRASIL 
Moda íntima sustentável 

https://www.bambusabrasil.com/ 

BASICO.COM 
Minimalismo e qualidade em roupas com matérias-primas sustentáveis e

valorizando o trabalho de quem faz. 
http://www.basico.com 

ENJOEI 
Qualquer pessoa pode vender suas roupas usadas em bom estado. Tem

muita coisa de marca, pra quem curte. O site é super bem humorado. 
https://www.enjoei.com.br 

JUSTA TRAMA 
Moda em algodão orgânico que valoriza o trabalho de quem faz 

https://www.justatrama.com.br/ 

PANO SOCIAL 
Promovem a ressocialização de ex-detentos que produzem roupas feitas

com matéria-prima sustentável  
http://www.panosocial.com.br/ 
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URBAN FLOWERS 
Sapatos, bolsas e roupas veganas 

www.urbanflowers.com.br 
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Quer um sapato novo? Uma bolsa? Uma jóia?

INSECTA SHOES  
Sapatos veganos maravilhosos feitos com o reaproveitamento de roupas 

www.insectashoes.com 

TEM QUEM QUEIRA  
Bolsas, sacolas, etc feitas de banners reaproveitados. 

www.temquemqueira.org.br 

CRUA 
Ecojoias feitas com madeira reaproveitada. 

www.cruadesign.com 

ECOJOIAS CAROL BARRETO  
Ecojoias feitas de PET, alumínio e outros materiais que iriam para o lixo. 

www.carolbarreto.com.br 

ZILAH JOIAS E SUTILEZAS 
Jóias inspiradas na biodiversidade brasileira 

https://zilahjoias.com/ 
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URSOLINA DESIGN 
Ilustrações personalizadas 

No instagram: @ursolina_design 
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Tá querendo algo para decorar a casa, caderninhos 
fofos ou opções bacanas para presentes?

WAAU 
Cadernos, decoração e oficinas criativas 

http://waau.com.br/ 

ALEGRIAS ILUSTRADAS 
Pôsteres, cartões , adesivos e arte por encomenda 

http://alegriasilustradas.com.br 

LA POMME  
Cadernos, agendas, aventais, almofadas... tudo personalizável. 

http://www.lapomme.net.br/ 

AMANDA MOL 
Pôsteres, agendas, luminárias, etc com ilustrações delicadas 

http://amandamol.com.br/ 

NICOLE BINI 
Pôsteres, cartões, cerâmicas em aquarela 

http://nicolebini.com.br 
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PANINHOS 
Sacorecos, econapos, ecodiscos para dizer adeus aos descartáveis 

http://www.paninhos.eco.br/ 
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E que tal produtos para reduzir seu lixo?

FAVO BIOEMBALAGENS 
Embalagens reutilizáveis para não usar mais plástico filme 

No instagram: @favobioembalagem 

PENSANDO AO CONTRÁRIO 
Canutos de inox, escova de dente de bambu, cosméticos naturais e outros 

https://lojapensandoaocontrario.com.br/ 

MENOS 1 LIXO 
Copo retrátil de silicone feito no Brasil 
https://www.menos1lixo.com.br/o-copo 

INCICLO 
Coletor menstrual 

https://www.inciclo.com/ 

MORADA DA FLORESTA 
Minhocários, fraldas e absorventes de pano. 

http://www.moradadafloresta.org.br/ 
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KIT AMBIENTAL CRIATIVO DA FUBÁ 
Nosso Kit Origami Animais do Cerrado feito com muito amor em todos os

detalhes para proporcionar brincadeira e aprendizado valorizando a
biodiversidade brasileira. 

www.fubaea.com.br/kit-ambiental-criativo 
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Bora presentear a criançada com muita criatividade?

LUDYX 
Brinquedos em tecidos naturais para as crianças pintarem e se divertirem. 

http://ludyx.com.br/ 

DI  PANO FRALDAS ECOLÓGICAS  
Fraldas de pano lindas, modernas e práticas para evitar a produção de lixo

com fraldas descartáveis. 
https://www.fraldasdipano.com.br/ 

PRINTKIDS  
Brincadeiras para imprimir em casa e aprender com a criançada. 

http://www.printkids.com.br/ 

BABY BUDA  
Roupas, sapatos e naninhas para bebês e crianças zen 

https://www.babybuda.com.br/ 
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PODCAST VOCÊ  SE VESTE DE QUÊ?  POR LUSCOFUSCO
ECOFASHION  

Conteúdo em áudio muito bem fundamentado para discutir sobre consumo
consciente e moda sustentável.  

http://lojaluscofusco.com.br/podcast1/ 

www.fubaea.com.br

PARA PESQUISAR MAIS SOBRE O ASSUNTO...

BLOG DA INSECTA SHOES 
Divulga iniciativas de produção sustentável com muita arte. Também tem
conteúdo sobre veganismo, feminismo  e sustentabilidade no dia a dia. 

http://www.insectashoes.com/blog 

MODEFICA 
Portal sobre moda consciente e sustentável com bastante material bacana,

loja e cursos, também com pegada vegana e feminista. 
http://www.modefica.com.br 

PORTAL  VISTA-SE 
Portal vegano que com inotícias, nformações sobre produtos, restaurantes e

receitas. Tem uma loja online com produtos veganos. 
http://vista-se.com.br 

UM ANO SEM LIXO 
Blog com receitas, dicas, informações e reflexões sobre redução de resíduos 

https://www.umanosemlixo.com 

MENOS 1 LIXO 
Blog com dicas e informações sobre resíduos e sustentabilidade 

https://www.menos1lixo.com.br/ 

http://lojaluscofusco.com.br/podcast1/
http://www.insectashoes.com/blog
http://www.modefica.com.br/
http://vista-se.com.br/
https://www.umanosemlixo.com/
https://www.umanosemlixo.com/

