
1. Produtos

A FARM decidiu repensar algumas linhas de produtos, trazendo 
inovações tecnológicas, de forma a reduzir impacto ambiental 
da sua produção. Começamos pelos nossos jeans e pela malha 
e fizemos uma parceria com nossa queridinha pantys. Mas não 
paramos por aí! A nossa meta é aumentar a quantidade 
de matéria-prima de menor impacto que usamos, em busca 
de uma produção cada dia mais sustentável.

Re-FARM Jeans:

O jeans re-FARM já é queridinho por aqui! Sua primeira 
coleção foi lançada em 2019 e, de lá pra cá, não fazemos jeans 
de outra forma. Toda nossa coleção passou a ter:

› Composição de 100% algodão, sem poliéster ou elastano, 
o que reduz a emiss››ão de microplastico dos nossos produtos 
nas lavagens diárias pelas nossas clientes.

› Toda cadeia de produção no Brasil, o que reduz emissões 
de carbono com a logística local de pequenas distancias 

FARM 
Sustentabilidade
A FARM sempre teve a biodiversidade Brasileira como 
inspiração, sua cor, suas formas, sua temperatura. Essa 
relação vai além das estampas e transborda para 
o compromisso com a sua preservação. Sabemos que ainda 
há uma longa estrada de trabalho aqui dentro, mas seguimos 
na missão de construir um futuro sustentável para todos 
os seres. Temos a honra de poder contar com tantas parcerias 
incríveis, que fizeram e fazem tanto pelo nosso planeta.

Vem saber mais!



(quando comparado ao mercado global), fomenta a industria 
e a agricultura local, gerando emprego, renda e tributos 
ao Brasil

› Algodão produzido, majoritariamente em regime sequeiro, 
sem necessidade de irrigação (segundo a abrapa, associação 
Brasileira de produtores de algodão, por questões climáticas, 
mais de 90% da produção Brasileira, segue essas técnicas).

› Apenas produtos químicos biodegradáveis e certificados 
greenscreen, incluídos no gateway zdhc (zero discharge 
of hazardous chemicals) como químicos de baixo impacto 
ambiental.

Com essas mudanças estimamos que cada peça represente 
a seguinte redução de impacto:

• 47% Do consumo de água. (86 garrafas de 500ml por peça)

• 46% Do consumo de energia (130 cargas no smartphone 
por peça)

• 36% De horas de trabalho (1 voo Rio -SP por peça)

• 1,3 Quilos de CO2 (30 horas de uso de celular por peça)

Malha Re-FARM

Nos desafiamos a repensar a nossa malha, buscando reduzir 
o seu impacto ambiental em uma nova linha de malhas 
lançada em 2019.

A malha re-FARM é feita apenas com algodão Brasileiro 
responsável, com o selo da Better Cotton Initiative (BCI). Além 
disso, os processos de amaciamento e lavagem são feitos com 
resíduos comumente encontrados na agroindústria Brasileira. 
O amaciamento do tecido é feito com óleo da casca do arroz 
e a lavagem da nossa malha é feita com detergente de casca 
de laranja. Incrível, né?

Ah, e o tingimento é natural com corantes vindos da natureza 
como anil (tom azul), urucum (tom laranja), clorofila (tom 
verde), carmim (tom vermelho) e cúrcuma (tom amarelo). 
Ou seja, usar a malha re-FARM é como se sentir parte da 
natureza!



2. Biodiversidade e Conservação 
Ambiental

Ambiente Florestal

Plante uma árvore: nossa declaração de amor à natureza!

Nossa jornada começou com o clube FARM, nosso clube 
de vantagens. A cada adesão plantamos uma árvore na região 
amazônica ou na Mata Atlântica em parceria com o instituto 
de conservação e desenvolvimento sustentável da Amazônia 
(idesam) e a fundação sos Mata Atlântica, contribuindo para 
a recuperação de áreas degradadas.

Nos apaixonamos tanto pela ideia que fomos ainda mais longe 
e a nossa black friday de 2018, se tornou a green friday com 
parte das vendas revertidas para os nossos parceiros 
de reflorestamento.

Esse projeto voou ainda mais alto, até a nossa FARM global, 
onde a cada compra feita (varejo e atacado) ou assinatura 
de newsletter, uma árvore é plantada na Amazônia 
em parceria com o one tree planted.

Desde então, já plantamos 70 mil árvores, aproximadamente 
(67 mil na Amazônia e 5 mil na Mata Atlântica).

› Amazônia (Idesam, Apuí/AM)

O Idesam realiza projetos de recuperação ambiental através 
de sistemas agroflorestais. Áreas de monocultura de café, 
instaladas na Amazônia através de antigos programas 
de governo para ocupação da região, estão sendo substituídas 
por um sistema de produção de café agroflorestal. Nesse 
sistema, árvores nativas da Amazônia são plantadas junto 
ao cafezal para garantir o sustento e a melhoria da qualidade 
de vida das famílias envolvidas, além de fortalecer a floresta 
trazendo mais árvores nativas, conectando fragmentos 
florestais e reduzindo o efeito de borda na floresta preservada.

O idesam é nosso parceiro no projeto do clube FARM, nas 
campanhas do black friday e semana da Amazônia de 2018.

No primeiro plantio, em janeiro e fevereiro de 2019, o objetivo 



era o plantio de 5.000 Mudas decorrentes das assinaturas 
do clube FARM e do blackfriday de 2018 e a recuperação de 5 
hectares de terra, mas acabaram sendo plantadas muito mais 
para cobrir a área de trabalho.

No total foram plantadas mais de 8,6 mil mudas de café 
e quase 3 mil mudas de espécies nativas, totalizando, 
aproximadamente 11.400 Mudas.

No segundo plantio, janeiro e fevereiro de 2020, não tínhamos 
uma meta a ser atingida, mas sim um plano de recuperação 
ambiental emergencial criado pelo idesam por causa 
das queimadas que ocorreram no meio de 2019. A nossa 
contribuição ao plano foi definida pela campanha da semana 
da Amazônia (primeira semana de setembro de 2019) onde 
nos comprometemos a destinar r$ 10 para o idesam para cada 
compra feita neste período.

O resultado, foi que plantamos mais de 25 mil mudas 
aproximadamente, 6.800 De especies nativas e mais 18.300 
de café.

Ao todo neste projeto estamos apoiando 59 famílias direta 
e indiretamente, e já conseguimos mensurar um aumento 
de 66% na produtividade no café agroflorestal e de 300% 
na renda das famílias produtoras.

Nossa meta em 2020, é conseguir plantar árvores suficientes 
para compensar nossas emissões de carbono para produção 
de parte da coleção de verão. Para isso já estamos realizando 
nosso inventário e em breve divulgaremos novas informações.

› Amazônia (One Tree Planted, Peru e Brasil)

Com o início das nossas operações globais e abertura 
de lojas nossas nos eua, crescemos também nosso projeto 
de reflorestamento na Amazônia! Encontramos no one 
tree planted o nosso parceiro ideal, com projetos ativos 
na Amazônia peruana, intenção de vir para o Brasil em breve, 
e utilizando a mesma estratégia do idesam de sistemas 
agroflorestais para recuperação ambiental de áreas 
degradadas e empoderamento da população local.

Globalmente, definimos que cada venda nossa, tanto pelo 
varejo quanto atacado, nós plantaremos uma árvore. Assim 



como cada nova inscrição na nossa newsletter no www.
FARMrio.Com.

Definimos como meta inicial atingir as 100.000 Árvores 
em 2020 e até então já garantimos o plantio de 48.500 Árvores, 
sendo 18.500 Delas na região de madre de dios, no peru, 
e mais 30 mil na Amazônia Brasileira. Infelizmente estamos 
com alguns atrasos operacionais por conta da pandemia 
global de coronavírus, mas seguimos confiantes.

› Mata Atlântica (SOS Mata Atlântica, RJ e SP)

O sos Mata Atlântica, atua na recuperação de reservas 
e áreas privadas da Mata Atlântica, um dos biomas mais ricos 
em diversidade de espécies e mais ameaçados do mundo, que 
abrange cerca de 15% do território Brasileiro e é a casa da 
maioria dos Brasileiros, abrigando 72% da população* 
e ocupando 17 estados Brasileiros.

Até então, foram plantadas 5014 árvores e temos a expectativa 
de capturar 835,67 toneladas carbono com elas;

› Animais Silvestres (Instituto Vida Livre, RJ)

O vida livre trabalha pela liberdade dos animais silvestres, 
criando e desenvolvendo projetos de reabilitação 
e conservação de fauna silvestre, impactados por perigos 
urbanos e tráfico ilegal na região de Mata Atlântica do Rio 
de Janeiro. É lindo ver as ações de soltura de bichos 
recuperados! Todas as peças feitas em parceria com eles vão 
ter parte da venda revertida para o projeto.

Até o momento já foram 104 animais beneficiados, 
aproximadamente e não pretendemos parar.

Ambiente Marinho

Em 2019, a FARM, atenta à importância de se preservar o 
ambiente marinho em um país com um dos maiores litorais do 
mundo com mais de 7 mil quilômetros de extensão, mergulhou 
de cabeça na preservação de ambientes marinhos e apoiou 
diversos projetos e parceiros ao longo da costa Brasileira.



› Limpeza de Praia (Aqualung, RJ):

Talvez a ação mais importante, do ponto de vista educativo, 
para a preservação do litoral, deve ser a limpeza das praias 
de grandes cidades. Nesse processo, não só mobilizamos uma 
grande quantidade de pessoas para retirar o máximo possível 
de lixo das praias, como demonstramos que com pequenos 
gestos, como a mudança de hábitos ao frequentar as nossas 
praias, conseguimos evitar um impacto significativo em nossos 
mares e a preservação da vida marinha.

Em 2019, a FARM patrocinou o evento de limpeza de praia 
promovido pelo instituto aqualung, fundado em 1994, 
em búzios, que atua nas áreas de preservação e educação 
ambiental e tem atuação efetiva em defesa da preservação 
do meio ambiente marinho. Além, do aporte financeiro, a FARM 
ainda criou a estampa do projeto tatuí de educação ambiental 
e de limpeza de praias.

No total, foram envolvidos 1.800 Voluntários nessa ação 
e mais de uma tonelada, 1.042 Kg, de resíduos foram retirados 
da praia de copacabana

› Apoio ONGS Vazamento Óleo:

Na green friday de 2019, a FARM destinou parte do lucro 
para apoiar 7 ONG’s que atuaram na linha de frente na 
limpeza das praias do nordeste do Brasil, que foram atingidas 
por um vazamento de óleo ocasionando a maior tragédia 
ambiental da história do nosso litoral Brasileiro.



Quer saber mais sobre as ongs e como elas atuaram para 
reverter os danos ambientais?

https://adoro.FARMrio.Com.Br/colecoes/green-friday-participe-
e-apoie/

Cultura Indígena

› Instituto Socioambiental (ISA): Amazônia

A FARM apoia a proteção e defesa dos direitos humanos, 
dos povos e do meio ambiente. Um marco para nós foi 
a parceria FARM + isa, que teve início em 2017, no lançamento 
da coleção de inverno 18.

O instituto socioambiental (isa) é uma das principais 
organizações ambientalistas e indigenistas do Brasil. Com 24 
anos de vida, a organização atua regional, nacional 
e globalmente para defender povos indígenas, comunidades 
tradicionais, direitos humanos e o patrimônio cultural, 
valorizando a diversidade socioambiental do país.

O isa trabalha em parceria com comunidades indígenas 
em diversas regiões da Amazônia em iniciativas de proteção 
territorial, fortalecimento cultural e de alternativas econômicas.

Após 3 anos do início, nossa parceria continua rendendo bons 
frutos e o apoio ao instituto já soma r$ 83.321,70.



3. Resíduos

Cuidar da terra é também cuidar da nossa geração e gestão 
de resíduos.

Ao longo dos últimos anos, buscamos orientar e conscientizar 
todos que trabalham com a gente sobre as boas práticas 
da gestão de resíduos. Nosso escritório e unidades 
operacionais - fábrica e centro de distribuição (551, cd jpa 
e casa FARM) contam com coleta seletiva, com 
a segregação de materiais recicláveis e não recicláveis, 
garantindo a destinação adequada dos nossos rejeitos 
e o reaproveitamento dos materiais recicláveis que geramos. 
Nossos materiais recicláveis são doados para a cooperativa 
de catadores transformando, localizada no bairro do caju, Rio 
de Janeiro.

Além disso, contamos com iniciativas de redução de resíduos 
recicláveis como a proibição de compra de copos descartáveis 
plásticos que ocorreu no início de 2020. Como medida 
emergencial, por conta da pandemia de covd-19, estamos 
utilizando alternativas biodegradáveis de amido de milho, mas 
temos como meta até o final do ano oferecê-los apenas 
aos visitantes e distribuir alternativas reutilizáveis (copo, 
caneca e/ou garrafa) para cada um de nossos colaboradores 
de acordo com a especificidade operacional de cada unidade, 
escritório, fábrica, centro de distribuição e lojas.

Em 2019 instalamos no escritório, em parceria com o ciclo 
orgânico, uma composteira que nos permitiu tratarmos 
internamente nosso resíduo de poda do nosso jardim, restos 
de frutas e salada do restaurante, reduzindo os custos 
e as emissões de carbono com o transporte desse resíduo 
e com a compra de adubo para o nosso próprio jardim. 
Fazemos a compostagem de em média 123 kg de resíduos 
orgânicos por mês, totalizando em 2019 mais de 1 tonelada 
de resíduo transformada em adubo.

Além disso, em parceria com o bibi sucos e o videverde, 100% 
dos resíduos orgânicos gerados no restaurante dentro da casa 
FARM também são compostados.



Têxteis

› Upcycling:

Linha re-FARM / re-roupa, insecta, oficina muda, rede asta, 
banco de tecidos, nosso tecidos

A linha re-FARM é uma iniciativa linda que nasceu 
em 2016. O re-FARM é o nosso primeiro projeto com foco 
na sustentabilidade e reaproveitamento de matéria-prima. 
Através dele, damos vida nova a coleções passadas através 
do upcycling. É sobre cuidar do planeta e curtir o seu próprio 
estilo, ao mesmo tempo!

A primeira coleção de upcycling re-FARM lançada contou com 
866 bombers, 617 bodies e 813 regatas, lindos e recriados. Com 
isso conseguimos ressignificar mais de 2900 metros de tecido 
:)

O que antes virava lixo, agora vira novos desejos.

› Re-FARM Re-Roupa

Roupa que vira roupa. Em 2017, a FARM iniciou a parceria 
com o re-roupa, projeto desenvolvido pela gabi mazepa, 
que desenvolve coleções especiais transformando nossos 
tecidos de sobras de produção de coleções antigas e peças 
com defeito e sobras de aviamento em novos desejos.

Até hoje, nas 3 coleções criadas, conseguimos transformar 
quase 5.000m de tecido em 2.367 Peças novas e únicas.

› Insecta:

A Insecta shoes, é uma marca Brasileira, vegana e ecológica de 
calçados, que vem conquistando os corações de todo mundo.

Em 2018 a equipe da Insecta mergulhou no baú da FARM 
e, em 2019, nasceu a nossa linda coleção de calçados <3 
a colab FARM + insecta nos permitiu ressignificar, de maneira 
muito especial, peças de roupa FARM antigas, que estavam 
paradas em estoque, e resíduos de tecido da produção 
e transformá-los em sapatos ecológicos. O projeto permitiu 
o reaproveitamento de 164,3 m2 de tecidos e, além disso, 
o solado dos sapatos foram feitos utilizando borracha 



reciclada, excedente da indústria calçadista. Incrível, né?

› Oficina Muda:

Após o desenvolvimento de coleções existem algumas peças 
com problemas de qualidade ou pequenos defeitos e também 
outras que após todo o ciclo de venda não são vendidas 
e se tornam descarte. E o que a FARM faz sobre isso?

Desde 2017, mais de 100 mil peças já foram encaminhadas 
para a oficina muda que faz consertos e ajustes e as revende, 
dando a elas uma nova chance vida.

Atualmente 100% dos nossos excedentes são revendidos 
à oficina muda para serem ressignificados.

› Rede Asta

Há 12 anos a rede asta transforma restos de tecido em matéria 
prima. O negócio social faz com que artesãs sejam, também, 
empresárias.

Aqui na FARM doamos 100% do nosso resíduo têxtil gerado 
na ponta de corte para a rede asta. Com essa parceria, nossas 
sobras de tecidos viram lindos produtos pelas mãos de 160 
artesãs de 41 grupos produtivos, no Rio de Janeiro. 
A estimativa é que cada quilo de tecido doado gere r$ 18,80 
de renda pra elas. 100% Das artesãs afirmaram que tiveram 
aumento de renda a partir das doações e, somente em 2019*, 
as doações geraram r$ 78.740,00 De renda para esses grupos.

Em dois anos doamos quase 25 toneladas (24.948,63 Quilos) 
de resíduos. Maravilhoso, né ?

› Banco de Tecidos e Nosso Tecido:

Xô desperdício de matéria-prima! O banco de tecidos 
e o nosso tecido são nossos parceiros oficiais de revenda 
sobras de matéria prima FARM.

Mais de 30 mil m2 (33.513,15 M2) de sobras de rolos de tecidos 
FARM foram doados em 2018 e 2019. Sabe as bombers que 
amamos? Com essa quantidade de tecido é possível fazer mais 
de 17 mil* bombers em média. Através da venda dos tecidos 
contribuímos pra moda circular, permitindo que cada metro 
ganhe um novo significado.



*Considerando gasto médio da bomber FARM 1,5m de tecido/
peça

› Mulheres do Sul Global

Essa é uma iniciativa que é amor e empoderamento do ínicio 
ao fim! O mulheres do sul global, projeto da emanuela farias, 
promove a liberdade econômica de mulheres refugiadas 
através do ofício da costura, com o desenvolvimento 
de jornadas empreendedoras e redes de trabalho com 
valorização das identidades e conexões entre as diferentes 
culturas. E é claro, que a gente não podia deixar de colaborar 
com um projeto tão potente!

Em 2018, a FARM fez uma grande doação de tecido para 
o negócio social. Foram doados mais de 300 kg de tecidos 
com estampas de coleções antigas. Foram produzidas, em 
uma coleção dedicada a gastronomia, mais de 6.526 Peças 
que conseguiram reaproveitar 82% dos tecidos doados. 
Ao todo 10 mulheres foram impactadas e a renda gerada para 
a iniciativa foi de mais de r$ 50.441,40.

4. Água

A FARM é solar e praiana, não só esteticamente, mas 
na preocupação com a proteção do ambiente marinho 
e das nossas águas. Por isso temos cada vez mais nos 
envolvido em projetos que visam a recuperação e manutenção 
das águas Brasileiras e sua biodiversidade.

› Moda pela Água:

Em 2019, a FARM se tornou uma marca de moda guardiã 
da água e parte do movimento moda pela água, espaço 
de troca com outras marcas comprometidas com o uso 
consciente da água em sua cadeia de valor. Vem conhecer 
mais em: https://www.Amodapelaagua.Com.Br/

› Medidas de Economia de Água nas Unidades:

Acreditamos que é preciso mudar de dentro pra fora. Fazemos 
a gestão mensal do consumo de água em nosso escritório, 
buscando sempre oportunidades de redução. Algumas das 



ações de economia de água que já adotamos são:

• Instalação redutores de vazão e temporizadores nas torneiras 
de nossas unidades;

• Troca de descargas

Iniciativas de Redução de Impacto 
no Dia a Dia De Nossas Clientes

› Visto Bio:

Quer manter sua roupa linda por mais tempo?

Acreditamos que o cuidado com as roupas é essencial para 
aumentar seu ciclo de vida e, dessa forma, aumentar também 
seu tempo de uso, reduzindo o descarte de peças. O meio 
ambiente agradece, né? Você e seus xodós juntos por mais 
tempo.

O spray visto.Bio te ajuda a economizar lavagens. Com nano 
proteção, ele protege a roupa de maus odores e mantém ela 
limpa por mais tempo, reduzindo a necessidade de lavagem. 
A tecnologia atua a partir de nanocápsulas biodegradáveis 
contra a proliferação de bactérias e fungos que causam os 
odores indesejáveis nos tecidos.

Utilizando o visto.Bio o consumidor economiza em média 1600 l 
de água por mês, o que equivale a 3200 garrafinhas de 500ml*. 
Uma economia e tanto, né?

› Sabão Milão:

Sujou e precisa lavar? Experimenta o sabão de coco natural 
milão. Com óleo de coco natural, ele além de lavar, amacia. 
Milão é um produto natural, não causando impacto negativo 
no meio ambiente, além de ser dermatologicamente testado. 
Essa parceria quer te contar da importância de cuidarmos 
do que é nosso: das roupas à natureza. E a lavagem é uma 
etapa fundamental nesse processo.



5. Ar

Na FARM estamos focados em nos tornar uma versão mais 
responsável de nós mesmos. Entendemos a importância 
e a relevância de olhar para as emissões de co2 de nossa 
cadeia de valor. Além de reduzir nossas emissões oferecendo 
a opção de entrega de bicicleta para algumas compras feitas 
em nosso site, em 2020, estamos começando os primeiros 
passos em direção a uma produção com compensação 
de carbono.

Acreditamos que o reflorestamento é uma importante 
estratégia quando se fala em emissões de carbono, porque 
as árvores têm a capacidade de sequestrar o carbono 
da atmosfera, fixando-o dentro delas mesmas. Por isso, nossa 
meta é lançar na próxima coleção de verão, a nossa primeira 
coleção carbono neutro. Nosso cálculo de emissões diretas 
está sendo feito em parceria com o idesam e garantido 
com o novo projeto “plante uma árvore: mil árvores por dia", 
a compensação do carbono emitido na criação, produção, 
distribuição e venda das peças.

Você sabia que pode calcular suas emissões pessoais 
de carbono?

Nosso parceiro idesam desenvolveu uma ferramenta para 
cálculo de emissões e compensação de carbono de atividades 
cotidianas. A calculadora pode ser usada para calcular as 
nossas emissões pessoais :) acesse aqui <https://idesam.Org/
calculadora/>

6. Energia

Também temos metas e projetos para reduzir o impacto 
do nosso consumo de energia:

• Fazemos a gestão mensal do nosso consumo a fim 
de identificarmos oportunidades de redução;

• Até o fim de 2020 faremos a substituição de 100% 
das lâmpadas por led, incluindo todas as lojas e escritório. 
Atualmente* em nosso escritório 70% das lâmpadas são de led



• Nossa arquitetura de lojas e escritório prioriza ao máximo 
espaços amplos e arejados para facilitar a entrada de luz 
natural e a circulação de ar, reduzindo a nossa demanda 
por luz elétrica e refrigeração durante o dia.

• Na casa FARM, temos uma estação para carregar celulares 
que utiliza 100% de energia solar (sunew).

*Última atualização junho/20

7. Circularidade

A circularidade é um pilar que faz a FARM parar e olhar 
com carinho pra dentro. É sobre desenvolver uma visão 
abrangente de como a gente faz moda e de como podemos 
ser melhores nisso, por todos nós e pelo planeta. Por isso 
temos nos empenhado em eliminar gradativamente do nosso 
ecossistema o conceito de desperdício, desde o design das 
peças, passando pela extração e beneficiamento da matéria 
prima, produção, a peça final com a nossa etiqueta, e indo 
além, nos preocupando com o pós consumo. Aproveitando 
ao máximo os recursos, ressignificando resíduos, apostando 
em novos modelos de consumo, cuidando das nossas roupas 
e repondo à natureza aquilo que temos extraído ao longo dos 
anos. Para isso, contamos um time incrível de parceiros: enjoei, 
re roupa, oficina muda, banco de tecidos, nosso tecido, insecta, 
rede asta, mulheres do sul global, visto.Bio, milão, pantys 
e muito mais.

A moda hoje é baseada em um modelo linear de produção. 
Retirada -> produção -> descarte. Esse modelo gera muito 
desperdício no processo produtivo e é prejudicial ao meio 
ambiente. Já a circularidade elimina o conceito de desperdício 
e reutiliza e/ou recicla materiais para que eles voltem 
ao sistema.

Na FARM, nos últimos anos, estamos mudando a nossa forma 
de fazer moda em busca de incorporarmos a circularidade 
nas etapas da nossa cadeia de valor e assim impactar 
positivamente o meio ambiente. Queremos aproveitar 
o máximo dos recursos, reduzindo emissões de carbono, 
repondo o que temos extraído ao longo desses anos 



e transformando resíduos em novos recursos.

Logística Reversa

Sabe aquela peça que você não quer mais usar? Seu xodó 
FARM antigo vira crédito em uma roupa nova. Sua peça 
é coletada numa loja FARM e de lá segue pro enjoei onde 
encontrará uma nova e linda dona.

25 Lojas, de todo o Brasil, participam do projeto de logística 
reversa e mais de 10 mil (10.382) Peças FARM já foram 
recebidas e encaminhadas para venda no site do enjoei. 
Acredita que mais de 6 mil (6.293) Peças de segunda mão 
vendidas já ganharam novas donas? Isso significa mais de 10 
mil peças a menos descartadas no meio ambiente.

É xodó que vai, é desejo que vem!

Produtos

› Sacolinha Retornável

(Desconto de r$ 1,00 toda vez que a cliente não usa 
a embalagem da loja),

Ressignificar nossa relação com meio ambiente é urgente! 
E claro, a gente não poderia ficar de fora dessa mudança 
de pensamento e atitude. Na FARM desenvolvemos produtos 
lifestyle para incentivar que as nossas clientes a incorporarem 
hábitos de consumo cada vez mais conscientes.

Pra reduzir o consumo das sacolas de papel em nossas lojas, 
criamos a sacola reutilizável, que já são um xodó por todos 
as cidades! Dá pra usar na praia, na aula, no mercado, 
nas compras, todo dia.

A cada compra levando sacolinhas retornáveis nossas clientes 
ganham um desconto simbólico.

› Canudo inox

Além disso, nossos canudos ecológicos são de inox 
reutilizáveis, que vem com uma escovinha para deixa-lo 
sempre limpinho. Ah! Os estojinhos são feitas com as estampas 



que amamos, sobras de tecidos das nossas coleções. Mara, né?

› Pantys

Você sabia que uma única mulher tem cerca de 450 
ciclos menstruais ao longo da vida? Isso resulta em 12.000 
Absorventes que descartados nesse período, que equivalem 
a 180 kg de lixo, que levam cerca de 500 anos para 
se decompor.

Em 2020, a colab FARM e pantys veio como mais uma novidade 
positiva para a sustentabilidade e o bem-estar feminino 
durante o período de ciclo menstrual. Calcinhas absorventes 
laváveis, reutilizáveis, confortáveis, higiênicas, modernas 
ganharam a estampa chita.

Além disso são: hipoalergênicas, veganas e Brasileiras, tudo 
de bom! (:

8. Ações Filantrópicas

Fundo Pró-Brumadinho (Minas Gerais)

Como marca apoiadora há dois anos do festival meca inhotim, 
que ocorre em Brumadinho, a FARM apoiou o lançamento 
do fundo pró brumadinho em parceria com a Sitawi e Meca 
<http://probrumadinho.Com.Br/>.

O pró brumadinho foi um fundo de arrecadação filantrópica 
em apoio à cidade e aos moradores da cidade de brumadinho 
(MG), onde ocorreu o rompimento da barragem mina 
do córrego do feijão, em janeiro de 2019. As áreas 
de investimentos prioritários do fundo são: social, ambiental, 
econômica, técnica, emocional e educacional. Além da doação 
de r$ 30.000,00, A FARM vem contribuindo com a estratégia 
de atuação do fundo, como a escolha dos projetos 
e instituições para o direcionamento de recursos


