


Na natureza não existe o conceito de lixo, 
tudo é reaproveitado em ciclos inteligentes e 
naturais, tudo se transforma! E foi pensando 
na transformação das pessoas e dos resíduos 
que nasceu o projeto ReTornar, uma ponte 
que une a Toyota às comunidades no entorno 
de suas fábricas, gerando impacto positivo de 
forma colaborativa.

Hoje, diversos resíduos produtivos da Toyota 
como air bags, tecidos automotivos, uniformes 
e cintos de segurança são destinados como 
matérias-primas para grupos de costura de 
Indaiatuba e Sorocaba, gerando trabalho e 
renda para diversas famílias.

gerar impacto 
positivo de forma 
colaborativa
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A Toyota doa os resíduos, investe na 
qualificação do trabalho das costureiras e 
compra os produtos produzidos, ampliando 
suas relações com a comunidade e fechando 
ciclos cada vez mais positivos.

Conheça os resultados desse projeto tão 
especial, participe e compartilhe! Juntos, 
podemos promover a melhoria contínua e o 
cuidado com as pessoas para a criação de um 
mundo mais sustentável.
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Cooperativa Uni Arte Costura, da comunidade do bairro 
Jardim Oliveira Camargo Indaiatuba-SP. Por meio
da costura e do bordado, gera trabalho e renda para 
as mulheres costureiras da comunidade.

promover trabalho 
e renda para mulheres 
costureiras 
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ASCA - Associação Social Comunidade de Amor, com 
sede em Sorocaba-SP é uma organização filantrópica, 
que promove a capacitação profissional e atendimento 
social destinado a pessoas em situação de vulnerabili-
dade social.

transformar
a vida
das pessoas 
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economia 
circular

gerenciamento 
de resíduos

empoderamento 
feminino

ecologia
industrial

consumo 
consciente

Uso de resíduos como novas matérias-primas: air bag, 
cintos de segurança, tecido automotivo, caixas estofadas 
e uniformes ganham nova vida.

Destinação inteligente de resíduos para reuso e  
upcycling, uma das alternativas para a Economia Circular;

Geração de trabalho, renda e aceleração 
de grupos comunitários de mulheres;

Produtos reinventados a partir de resíduos, feitos com 
mão de obra social, aproximando quem cria de quem 
consome em uma relação transparente, positiva e saudável.

Inclusão de fornecedores Toyota no projeto 
para aumentar e compartilhar o impacto;
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Uso de resíduos como novas matérias-primas: air bag, 
cintos de segurança, tecido automotivo, caixas estofadas 
e uniformes ganham nova vida.

Destinação inteligente de resíduos para reuso e  
upcycling, uma das alternativas para a Economia Circular;

Geração de trabalho, renda e aceleração 
de grupos comunitários de mulheres;

Produtos reinventados a partir de resíduos, feitos com 
mão de obra social, aproximando quem cria de quem 
consome em uma relação transparente, positiva e saudável.

Inclusão de fornecedores Toyota no projeto 
para aumentar e compartilhar o impacto;

mais de 6 toneladas de
resíduos reutilizados

6TON.

77MIL
mais de 77 mil 
brindes produzidos

1000
mais de 1000 pessoas
impactadas direta ou
indiretamente

CONHEÇA ALGUNS 
RESULTADOS 
DO PROJETO 
DESDE 2011:
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MOCHILA
mochila

Confeccionada a partir de 
resíduos industriais, com dois 
zípers e bolso frontal. Na parte 
interna compartimento unico 
organizador. 

airbag 
estampado amarelo 

tecido 
automotivo 

27x50x10

medidas

larg. x alt. x esp. (cm)

outras opções de cores

airbag estampado cinza
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ESTOJO
estojo e
porta-lápis

Confeccionado a partir 
de resíduos industriais 
com fechamento em zíper 
dente de cão. 

20x09x04

medidas

larg. x alt. x esp. (cm)

tecido 
automotivo 

airbag
estampado amarelo 

outras opções de cores

sarja azul de uniforme

airbag estampado cinza

laminado sintético
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IL
IN
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mochilinha

Confeccionada a partir 
de resíduos industriais. 
Com bolso interno e 
fechamento em zíper 
nas costas. 

sarja azul  de uniforme

airbag  
estampado cinza

33x38x8 

medidas

larg. x alt. x esp. (cm)

outras opções de cores

airbag estampado amarelo

tecido automotivo
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mochilinha

PORTA

porta-passaporte

Confeccionado a partir 
de resíduos industriais. 
Com espaço interno 
pra documentos 
e o passaporte.

23x15 

medidas

larg. x alt. (cm)

tecido automotico 
e cinto de segurança
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CAR
TEIRAmini carteira/ porta-cartões 

Confeccionada a partir de resíduos 
industriais, com três aberturas 
para cartões / CNH e dinheiro.

12,5x7,5

medidas

larg. x alt. (cm)

tecido automotivo 
e cinto de segurança
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CAR
TEIRAmini carteira/ porta-cartões C

A
P

A
capa note 

Confeccionada a partir de 
resíduos industriais. Com bolso 
interno e fechamento em zíper 
dente de cão. 

Na foto tamanho 
15 polegadas.

Outros tamanhos 
por encomenda.

40x29x06

medidas

larg. x alt. x esp. (cm)

outras opções de cores

sarja azul de uniforme

airbag estampado amarelo

tecido automotivo 
airbag
estampado cinzatecido automotivo 

laminado sintético
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S
L

IM
 B

A
G

slim bag 

Confeccionada a partir de 
resíduos industriais. Com 
bolso frontal e fechamento 
em zíper dente de cão.  

20x15x06

medidas

larg. x alt. esp. (cm)

outras opções de cores

sarja azul de uniforme

airbag estampado cinza

laminado sintético 
airbag
estampado amarelo 
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L
A

N
C

H
E

IR
A

lancheira térmica 

Confeccionada a partir 
de resíduos industriais.

22x40x10

medidas

larg. x alt. x esp. (cm)

outras opções de cores

sarja azul de uniforme

airbag estampado amarelo

airbag 
estampado cinza

tecido automotivo

sarja azul  de uniforme
estampado branco

laminado sintético
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Confeccionada a partir 
de resíduos industriais 
com bolso interno.

ecobag 

ECOBAG
33x47x08

medidas

larg. x alt. x esp. (cm)

airbag
estampado amarelo 

sarja azul 
de uniforme

outras opções de cores
airbag estampado cinza

tecido automotivo
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P
O

C
H

E
T

E

Confeccionada a partir de 
resíduos industriais.  
Fechamento com zíper 
dente de cão.

pochete25x20 

medidas

larg. x alt. (cm)

laminado sintético 

outras opções de cores

sarja azul de uniforme

airbag estampado cinza

tecido automotivo

airbag estampado amarelo
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necessaire

Confeccionada a partir 
de resíduos industriais 
e fechamento com 
zíper dente de cão.

20x14x06  

medidas
20x15x08  

medidas

larg. x alt. x esp. (cm) larg. x alt. x esp. (cm)

tecido 
automotivo 

airbag 
estampado amarelo 

outras opções de cores

sarja azul de uniforme

airbag estampado cinza

tecido automotivoairbag estampado amarelo

laminado sintético

outras opções de cores

sarja azul de uniforme

airbag estampado cinza

laminado sintético

modelo 1 modelo 2
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chaveiro 

Confeccionado a partir 
de resíduos industriais 
e fechamento em pino 
parafusado. 

20x02 

medidas

larg. x alt. (cm)

outras opções de cores

laminado sintético

 
couro

21

lixo de carro 

Confeccionado a partir de 
resíduos industriais com 
acabamentos em cinto.

20x27  

medidas

larg. x alt. (cm)

unica opção de cor

 
couro e cinto 
de segurança



ORGANIZADOR

organizador 

Confeccionado a partir 
de resíduos industriais com 
dois bolsos internos e elásticos 
organizadores, fechamento em 
zíper dente de cão. 

16x21x1,5

medidas

larg. x alt. x esp. (cm)

outras opções de cores

sarja azul de uniforme

airbag estampado cinza

tecido automotivo

airbag
estampado amarelo 
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laminado sintético

12x08x04  

medidas

larg. x alt. x esp. (cm)

outras opções de cores

sarja azul de uniforme

airbag estampado cinza

airbag estampado amarelo

laminado sintético

 
tecido automotivo 

niqueleira 

Confeccionada a partir
de resíduos industriais 
e fechamento com zíper 
dente de cão.



ORGANIZADOR
Dê brindes da 
linha ReTornar.
Faça o seu pedido 
para os grupos de 
costureiras:
ASCA 
projetoacolhe@hotmail.com

Uni Arte Costura
uniartecostura@yahoo.com

Conheça mais o projeto, 
assista ao filme do ReTornar:
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toyota-do-brasil

toyotadobrasil

ToyotaDoBrasil

www.toyota.com.br


