


Somos uma importadora e distribuidora com presença nacional. Estamos nos quatro cantos do 
país por meio de nossa cadeia de revendedores em mais de 10 mil pontos de vendas.

Nossa história começou em 2002. São 18 anos de atuação, sempre em busca de constante  evolução. 
Hoje nos sentimos como um jovem que atingiu sua maioridade: entusiasmados com um mundo de 
oportunidades e desafios.

Nossos produtos se destacam pelo alto padrão de qualidade e acabamento, bem como designs 
atuais, inspirados em tendências mundiais.

Em nosso portfólio estão as marcas Buba e Mart.

Nossa História



Fundada em 2002, o objetivo da Buba sempre foi 
promover o desenvolvimento saudável e feliz de 
bebês e crianças. Começamos com uma linha de 
pelúcias e brinquedos e no caminho introduzimos 
a linha de cuidados com bebê. Atualmente a 
marca é referência em produtos de puericultura e 
primeira infância.

Fundada em 2010, a Mart é uma importadora 
especializada em pesquisa e curadoria de produtos 
com design contemporâneo, inovador e exclusivo. 
Com uma linha completa de itens para decoração 
que tornam o espaço de nossos clientes atraente e 
acolhedor, buscamos inspirar consumidores a criarem 
ambientes que os façam felizes a um preço acessível.

Nossas Marcas





Cá pra nós, filho não é tudo igual.
Cada um é único.
Sabemos que em cada um reside infinitas possibilidades, um universo complexo e particular. 
Cada momento de um bebê é a oportunidade de viver algo único.
Acreditamos que inovar mesmo é proporcionar boas experiências, reais e seguras para os 
pequenos. Atender bem a essa expectativa é buscar entender as particularidades de cada um, 
ser acessível nos principais momentos e proporcionar soluções criativas e seguras em cada um 
desses momentos.
E é por isso que fazemos o que fazemos. Por isso entregamos o nosso melhor todos os dias.
Nosso manifesto é, há quase 20 anos, criar um futuro melhor para nossos filhos.
Nossa alma é a criatividade. Nosso desejo: o bem-estar da sua família.
Somos cuidado. Somos inovação.
Somos Buba.

Buba. Colorindo o amanhã



Início do trabalho com marcas 
licenciadas: Garfield, Snoopy, 
Disney Baby, Marvel e outras

Produção nacional de 
pelúcias com design 

diferenciado 

Introdução da linha de 
Cuidados com o Bebê

Distribuição da Marca 
Lalaloopsy e início de 
mídia em TV fechada

Exportação dos nossos 
produtos para Walmart 

México e outras redes na 
América Latina

A Buba se consolidou como uma 
marca de sucesso com mais 
de 1.000 SKUs e produtos de 
design autêntico e funcional

 Início da Importação 
de brinquedos

2003 20182004 2007 2012 2016 2017



Nosso  Showroom

R. Ten. Alberto Spicciati, 174 - Barra Funda, São Paulo - SP, 01140-130



Centro de distribuição

Estrada Velha Guarulhos São Miguel, 3241 - Jd. Arapongas São Paulo - SP, 07210-250



Produtos para todos os momentos:
Os  primeiros  dentinhos,  a primeira papinha,  os primeiros passinhos…



HORA DA
PAPINHA

HORA DO
BANHO

HORA DE
CUIDAR

HORA DO
SONINHO HORA DE

PASSEAR

HORA DE
BRINCAR



hora da
 papinha



Hora da papinha 
Conheça alguns de nossos produtos

12746 - Kit Refeição - Frutti - Melancia

12106 - Garrafinha - Frutti - Melancia

12090 - Babador Frutti com Bolso - Melancia

12745 - Kit Refeição - Frutti - Limão
12105 - Garrafinha - Frutti - Limão
12089 - Babador Frutti com Bolso - Limão



hora de
cuidar



Hora de cuidar
Conheça alguns de nossos produtos

7285 - Kit Cuidados Baby com Estojo - Azul

7556 - Dosador de Remédio

09923 - Saco para Armazenar Leite Materno

08336 - Protetor de Quina

08337 - Trava Multiuso Flexível

09742 - Aspirador Nasal de Sucção

11859 - Aspirador Nasal de Sucção com Estojo



hora do 
banho



Hora do banho
Conheça alguns de nossos produtos

7278 - Almofada Banho Baby - Azul

12114 - Banheira Baby Dobrável - Rosa

7424 - Assento Redutor com Escada - Azul

11994 - Troninho Infantil - Cinza

7274 - Mictório Infantil Sapinho - Verde



HORA DE CUIDARhora do 
soninho



Hora do soninho
Conheça alguns de nossos produtos

10722 - Travesseiro para Bebê  Urso - Rosa

11846 - Mantinha Estrelinha - Azul

10714 - Ninho para Bebê - Redutor de Berço

09962 - Naninha Elefantinho Abraço

4750 - Naninha Carinho



HORA DE CUIDARHORA DO SONINHOHORA DE BRINCAR
hora de

 passear



Hora de passear
Conheça alguns de nossos produtos

11744 - Óculos de Sol Baby - Vemelho

11748 - Óculos de Sol Baby Color - Rosa

12051 - Prendedor de Chupeta - Frutti - Limão

12052 - Prendedor de Chupeta - Frutti - Melancia

12041 - Bandana Frutti com Mordedor - Limão

12042 - Bandana Frutti com Mordedor - Melancia

11770 - Sunga Reutilizável de Piscina - Tubarão - P

11773 - Biquíni Reutilizável de Piscina - Flamingo - P 



HORA DE CUIDARHORA DO SONINHO

hora de
brincar



Hora de brincar
Conheça alguns de nossos produtos

10728 - Bicicleta de Equilíbrio - 4 Rodas

08564 - Tapete Atividades Baby - Amiguinhos da Selva

7232 - Massageador de Gengiva Banana

11396 - Tubarão Pega Peixinho



Canais de distribuição

Supermercados

Farmácias

Floriculturas

Atacados

Distribuidores

Papelarias

Lojas de brinquedos

Lojas especializadas em bebês

Lojas de presentes

Hipermercados

80  Representantes em todo o Brasil.

Mais de 10.000  pontos de vendas em todo o Brasil.



Mídias sociais

@bubaoficial

@buba

@bubababy

Visite nosso site

www.bubababy.com.br

http://www.bubababy.com.br


Catálogo 2020
Inspirado nos principais momentos dos pequenos, nosso catálogo 2020 traz produtos pensados 
para o desenvolvimento saudável de bebês e crianças, com design, qualidade e segurança. 

Conheça nosso
 catálogo online 

Clique aqui

https://bubababy.com.br/wp-content/uploads/2020/07/Cat%C3%A1logo-Buba-2020.pdf


Contato de vendas

(11) 3616 5555 - Ramal 104

Cláudio Taraborelli

claudio.taraborelli@grupomoas.com.br




