
semanas 5 a 8.2017 / vp 2

Confiança, sucesso e 
crescimento pessoal. Aqui 
tem tudo para você crescer



destaques

Desperte o  
seu melhor!

palavra da presidente

Aqui na Tupperware, acreditamos em você 
e sabemos que dentro de cada Consultor(a) 
há uma força que pode transformar a sua 
vida e a de outras pessoas.  Essa força tem 
nome: confiança, que pode levar você para 
um patamar jamais visto. E você pode se 
perguntar: mas como eu a desperto? Ela é o 
reflexo de todas as suas ações em seu dia 
a dia. Transmita enquanto você se relaciona 
com as pessoas, em como se comunica e 
quando exercer o seu papel de liderança. 
Você cresce conforme desenvolve suas 
habilidades, ganhando e transmitindo cada  
vez mais confiança. Esse sentimento de poder 
mais é inspirador e levará você para  
um caminho extraordinário: o seu sucesso!
Nunca se esqueça até onde chegou  
e, mais, para onde pode ir.
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Os produtos podem sofrer variações de cor, de acordo com o processo 
gráfico. Os itens de ambientação utilizados nesta revista não acompanham 
os produtos.

A capacidade de todos os produtos pode variar de acordo com o tipo de 
alimento e/ou ingrediente armazenado ou contido, pois a densidade varia  
de um ingrediente para outro. Contudo, todas as medidas volumétricas 
foram definidas, considerando água como parâmetro universal para 
referência de sua capacidade.

Os produtos Tupperware têm garantia de 10 anos contra qualquer defeito 
de fabricação (esta garantia de 10 anos dos produtos Tupperware não se 
aplica aos produtos cosméticos da marca Nutrimetics) e um serviço especial 
para reposição de acessórios, tais como tampas, alças e grades, conforme 
disponibilidade do estoque no momento da solicitação.

Os direitos de publicação desta edição e de qualquer outra marca registrada 
nela utilizada são propriedade da Dart do Brasil ind. e Com. Ltda. Nenhuma 
parte desta publicação poderá ser reproduzida, arquivada ou transmitida de 
forma alguma e por nenhum meio, sem a permissão expressa e por escrito 
da detentora dos direitos. 

Expediente

Refrigerador Freezer

Micro-ondas Armazenar

Preparar

Servir

Paola Kiwi Levenstein  
Presidente Tupperware Brands Brasil

Destaques  
do Vitrine 2.2017 

Onde, como e para quem oferecer?  
O Vitrine 2.2017 traz produtos para todos os 
perfis de clientes, acompanhando as tendências 
do mercado para o ano e os desejos de nossos 
consumidores. Com as dicas desta página,  
você vai arrasar nas vendas! 

Linha Modulares
Como? Que tal criar uma aula de organização,  
repleta de ‘antes’ e ‘depois’ para atrair ainda mais suas 
clientes? Elas vão ficar encantadas com a diferença!
Onde? A Experiência Tupperware é o lugar ideal  
para você demonstrar o quanto a organização fará  
a diferença na cozinha.
Para quem? Pessoas que cozinham em casa  
ou que tenham alimentos para conservar!

Linha Moana
Como? Aproveite o lançamento do filme da Disney, 
para incrementar as vendas. 
Onde? Nas Experiências ou em lugares em que mães 
e filhos estão juntos, como colégio, escola de natação, 
balé, futebol, parques. 
Para quem? Além da criançada, pais com filhos. Você 
também pode fazer parceria com buffets infantis e 
sugerir a linha Moana como lembrancinha da festa. 

Férias cheias 
de conteúdo
Todas as terças-feiras, às 20 horas (horário de Brasília), a TV Tupperware exibe 
um programa inédito, com conteúdos exclusivos, receitas práticas e dicas de 
maquiagem para você incrementar suas vendas. 

Durante o período de férias, você pode ver e rever os programas da TV 
Tupperware onde e quando quiser pelo computador, smartphone, tablet ou TV.

Conserva o lanche 
fresquinho

Acesse: 
Tupperware.com.br/tv
Youtube/ TupperwareBrasil
Facebook/TupperwareBrasil

® Disney
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desenvolvimento de carreira desenvolvimento de carreira

Desenvolva-se e cresça 
com a Tupperware

Independência financeira e autonomia são os diferenciais para quem 
faz parte da Força de Vendas Tupperware. Por isso, aperfeiçoar seus 
conhecimentos em treinamentos oferecidos, ampliar ganhos, conquistar 
mais vendas e confiar no seu desenvolvimento dará a oportunidade de 
você traçar os seus objetivos de crescimento pessoal.

NOVO(A) CONSULTOR(A)
Bem-vindo(a) à 
Tupperware! Para celebrar 
sua chegada, o Programa 
Integrando Corações é 
a porta de entrada para 
você conhecer nosso 
negócio. Nesta etapa, 
você tem acesso ao 
Treino Inicial, quando 
recebe informações sobre 
processos e produtos, 
e ainda participa do 
treinamento Crescendo 
com a Tupperware, para 
saber como incrementar 
seus ganhos e crescer na 
sua jornada conosco.

1

Saiba mais sobre os incentivos 
para cada nível em  
www.tuppercity.com.br

3
LÍDER VANGUARDISTA
O primeiro passo para se tornar um(a) Líder é ter, no mínimo, 8 recrutas e atingir 
o valor de R$ 4 mil em vendas (pessoal + grupo). Ao crescer e se destacar, você 
pode se tornar um(a) Líder Vanguardista.

Todos(as) os(as) Líderes passam pelo treinamento Onda do Sucesso, com 
informações para começar a crescer como Líder Empreendedor(a), conhecendo 
a importância do trabalho em equipe e as vantagens em crescer como Líder 
Tupperware.

4
LÍDER PLATINA
Este é o maior nível de liderança 
dentro da Tupperware, com 
maiores chances de participar 
de incentivos especiais de 
recrutamento e atividade, além 
de um bônus mensal ao atingir 
o mínimo de vendas, pago 
diretamente pelo Distribuidor*.

*Todos os níveis de Líder possuem bônus, mas o do nível Platina é o de maior valor

2
CONSULTOR(A) ESTRELA DEALER
Parabéns pelo seu crescimento! Nesta 
etapa, você já é um(a) Consultor(a) de 
sucesso e, como Estrela Dealer, tem 
a chance de participar de incentivos e 
treinamentos exclusivos, para saber 
como crescer e se tornar um(a) Líder.

 “Ser uma Consultora Estrela 
Dealer Platina me deu a 
oportunidade de realizar 
vários sonhos. Além de ter 
um lucro maior nas minhas 
vendas, andei pela primeira 
vez de avião e viajei para 
lugares inesquecíveis”
Izaura Pereira, Consultora Estrela Dealer 
Distribuição Central Marília - SP

“Muitos Consultores têm receio de 
crescer por achar que o negócio 
Tupperware é só para mulheres. 
Mas isso não existe, aliás, nunca 
existiu: Tupperware é para todos!”
Josiel dos Santos, Líder Empreendedor Vanguardista  
Distribuição Charme - SP

“Como Líder, você se sente 
realizada ao alcançar uma 
grande conquista. É a satisfação 
de levar a Oportunidade 
Tupperware para mais pessoas”
Maria Joselia Menezes, Líder Platina e 6ª Princesa  
da Realeza Vanguard 2016, Distribuição Fênix - PB
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experiência experiência

A Maria Helena Lunardi, da Distribuição Orion, em Caxias do Sul, é 
uma das nossas melhores Consultoras em vendas, já foi a melhor 
Consultora do Brasil por 3 vezes, e está sempre presente nos 
eventos da Tupperware por seu sucesso. Qual o segredo que faz 
dela esse fenômeno nas vendas?

O segredo está na realização das Experiências e ela 
diz que são nelas que a magia acontece... Marque 
com a Anfitriã os detalhes e lembre-se da dica da 
Maria Helena: “Ir de porta em porta, tirando pedidos 
individuais, dá muito mais trabalho e vende  
muito menos”. 

O Kit Inicial do Programa Integrando Corações  
é seu parceiro nas Experiências Tupperware.

Você sabia que a Maria Helena nunca sai de uma 
Experiência sem pelo menos duas marcações? 
Ela sabe que o BEA (Brinde Especial da Anfitriã) é o 
principal atrativo para conquistar as próximas Anfitriãs 
a realizarem uma Experiência. Logo no início, ela já 
explica sobre o BEA e as condições para que a Anfitriã 
ganhe. Assim, a convidada já se interessa em receber 
uma Experiência Tupperware em casa.

*O nível do BEA é entregue conforme as vendas durante a Experiência realizada

Para descontrair o ambiente, ela costuma fazer 
brincadeiras e quem vencer ganha um brinde. Outro 
ponto importante que ela ressalta é o de sempre 
levar os produtos que estão à venda para demonstrar, 
principalmente os produtos que estão em promoção,  
e trazer informações sobre os produtos  
em lançamento.

“É na Experiência Tupperware que elas se apaixonam 
pelos produtos. Quando as convidadas veem a facilidade 
de preparar a receita, logo querem comprar o produto”

para começar

BEA*: um incentivo poderoso  

aproveite a oportunidade

receita do sucesso

A voz da experiência

Suflê Primavera
Receita enviada pela Maria Helena Lunardi e adaptada 
para os produtos do Kit Inicial do Programa Integrando 
Corações.

Produtos Tupperware
·   Prática: ralar a cenoura
·   Múltipla: levar o suflê ao forno de micro-ondas
·   Tigela Batedeira: misturar os ingredientes
·   Pá Batedeira: misturar os ingredientes

Ingredientes
·   1 cenoura ralada na Prática
·   1 tomate sem pele e sem sementes  

picado em cubos pequenos
·   ½ xícara de milho congelado
·   ½ xícara de ervilhas congeladas
·   3 ovos
·   3 colheres de 25 ml de farinha de trigo
·   Queijo ralado a gosto
·   1 ½ xícara de leite
·   Sal a gosto
·   Pimenta e orégano a gosto

Como Fazer
1 .  Colocar os ingredientes na Tigela Batedeira  

e misturar bem com a Pá Batedeira, transferir para  
a Múltipla, sem a rede, e levar por 15 minutos ao 
forno de micro-ondas à potência máxima

2.  Servir quente

Você também confere esta receita  
de Suflê Primavera na Tupper City.

“Sempre trabalhei com Experiências. É muito melhor  
vender para mais pessoas ao mesmo tempo” 
Maria Helena, Consultora
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integrando corações

É um(a) Novo(a) Consultor(a)? 
Isto é pra você!

Treinamento Inicial, seu aliado!

Para ser um(a) Consultor(a) Integrado(a) e garantir 
ainda mais seu crescimento, é importante 
participar também do Treino Inicial com o(a) Líder 
Empreendedor(a) ou na sua Distribuição e realizar  
três contatos pessoais. Converse com o(a) Líder 
Empreendedor(a) para saber mais!

Líder Empreendedor(a) também  
está em nossos corações!

Já para quem é Líder Empreendedor(a), dentro do 
Programa Integrando Corações, a cada Consultora 
Integrada, você pode receber brindes e produtos 
exclusivos ou pontos extras para incentivos especiais.  
Confira o regulamento com seu Distribuidor(a).

4a atividade

Você poderá adquirir por  
R$ 18,00 a PRÁTICA com 
atividade no valor de R$ 
270,00 ou o pedido mínimo da 
sua Distribuição.

Rale sem moderação  
na sua Experiência

5a atividade

1a atividade

Você poderá adquirir por  
R$ 72,00 os produtos essenciais 
do kit com atividade no valor  
de R$ 540,00.

Mais chances para você 
arrasar nas vendas

2a atividade

Você poderá adquirir por  
R$ 18,00 A JARRA 1,4 Litro com 
atividade no valor de R$ 270,00 
ou o pedido mínimo da sua 
Distribuição.

Sirva suas clientes com  
a elegância que merecem

3a atividade

Você poderá adquirir por  
R$ 18,00 a MÚLTIPLA com 
atividade no valor de R$ 270,00 
ou o pedido mínimo da sua 
Distribuição.

Que tal servir legumes 
quentinhos na sua 
Experiência?

O Programa Integrando Corações foi feito 
especialmente para você alcançar o sucesso com 
a gente. E o segredo é ter sempre produtos à mão 
e estreitar seus relacionamentos. Para ajudá-lo(a), 
nas doze primeiras semanas conosco, oferecemos  
facilidades para você conquistar o seu Kit Inicial:

incentivo de atividade

semana 05

Com uma atividade mínima, conquiste:
1 Tigela Maravilhosa Turmalina 500ml

Com uma atividade no valor de R$ 540,00  

(1º nível do BEA), conquiste:
1 Tigela Maravilhosa Turmalina 500ml
+ 1 Saladeira Turmalina 6,5 Litros 

A cor das Super Semanas 
continua. Fique ativa e 
complete sua coleção

Conserva sua salada  
por mais tempo
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Você poderá adquirir por  
R$ 18,00 o TURBO CHEF com 
atividade no valor de R$ 270,00 
ou o pedido mínimo da sua 
Distribuição.

Pique e corte alimentos 
sem esforço

Cor  
exclusiva
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incentivo de atividade

Permaneça ativa 
e conquiste artes 
inspiradas em 
você

Decoração exclusiva  
para a Tupperware Brasil

Com uma atividade no valor de R$ 540,00  

(1º nível do BEA), conquiste:
1 Tupper Caixa Izak 5,5 Litros
+ 1 Tupper Caixa Izak 2,4 Litros 

O ilustrador francês Izak Zenou, famoso no 
mundo da moda, criou uma arte exclusiva para 
a Tupperware Brasil, inspirada na nossa cultura 
e no nosso jeito colorido e alegre de ser, com os 
produtos das Super Semanas na arte.

semana 06semana 06

Com pedido mínimo da 
Distribuição, adquira: 1 Jogo 
de Vitrines Tupperware / 
Nutrimetics nº 3.2017  
por apenas R$ 2,20  
(3 unidades). Verifique  
com seu Distribuidor(a).

BEA Antecipado  
Abra as portas para  
novas Experiências

1,6L1,8L

4 pratos

650ml
cada1,8L

BEA  O Brinde Especial da Anfitriã do Vitrine 3.2017 - cód. 802172  
3º nível já pode ser adquirido para as suas Experiências.

Ao adquirir o BEA antecipadamente, você pode levá-lo em suas Experiências durante  
o Vitrine 3.2017 e garantir que novos encontros aconteçam no próximo período!

       BEA Almoço de Páscoa 
Para tornar o almoço de Páscoa uma celebração ainda mais calorosa, trouxemos  
uma linha de produtos que vem pela primeira vez no BEA. Antecipe-se  
e garanta esta exclusividade!

Produtos 
pela 1ª vez 

no BEA

Lançamento

10 11

BEA antecipado

Tudo lindo, prático 
e funcional!
#cozinhaorganizada
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incentivo de atividade

Ative e conquiste produtos 
na cor Turmalina Paraíba

Mantenha-se 
ativa e complete 
este sucesso

Em três tamanhos!

Serve todo mundo 
e não vaza no seu 
refrigerador

Para ganhar mais espaço, 
é só empilhá-las

A cor é linda, o formato é 
prático e conserva muito 
bem os alimentos

incentivo de atividade

Com uma atividade mínima, conquiste:
1 Tigela Maravilhosa Turmalina 750ml

Com uma atividade no valor de R$ 540,00 (1º nível do BEA), adquira:
1 Tigela Maravilhosa Turmalina 1,8 Litro
+ 1 Tigela Maravilhosa Turmalina 2,6 Litros
por apenas R$ 31,00 (cód.: 878821), e conquiste:
1 Tigela Maravilhosa Turmalina 750ml

Com uma atividade no valor de R$ 540,00 (1º nível do BEA), adquira:
1 Basic Line Turmalina 5 Litros 
+ 1 Guarda Suco Slim Turmalina 2 Litros
por apenas R$ 38,00 (cód.: 878823).

semana 08semana 07

Grátis* para Novos(as) Consultores(as) que ficarem ativos(as)  
com o valor de R$ 540,00

Grátis* para Novos(as) Consultores(as) que ficarem ativos(as)  
com o valor de R$ 540,00

Cor  
exclusiva

Cor  
exclusiva

*Válido para os(as) Novos(as) Consultores(as) durante as 12 primeiras semanas, contadas a partir da semana em que foi realizado o seu cadastro *Válido para os(as) Novos(as) Consultores(as) durante as 12 primeiras semanas, contadas a partir da semana em que foi realizado o seu cadastro 
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incentivo de atividade

Atividade especial 
com exclusividades 
para você

Jarra Ilúmina pela 
primeira vez decorada 
com exclusividade  
para você

É superleve e a 
tampa não deixa 
vazar nada

Arte exclusiva para o Brasil

atividade especial
incentivo de indicação

Ativando 1 Coração = indicando 1 Novo(a) Consultor(a)

Que tal?
1 indicação = 2 prêmios

Com toda  transparência: 
do micro-ondas direto  
para a mesa Faça receitas deliciosas  

no micro-ondas

Capacidade de 1,5 Litro

Ativando 1 Coração, ganhe:
2 Microplus Oval 1,5 Litro cada  
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*Verifique a regra de Indicação Ativa na página 18

Indiquei uma pessoa.  
Como conquisto meu prêmio?
• Você não pode estar em débito
• O(a) indicado(a) deverá estar ativo(a)*
• Ter, pelo menos, um pedido mínimo no Vitrine 2.2017
• Ter, pelo menos, um pedido mínimo entre  
  as Semanas 17 e 20.2017  

Como ativar quem  
foi indicado(a)?
O(a) indicado(a) deverá atingir o valor de 
R$ 540,00 em vendas nas duas primeiras  
semanas após o seu cadastro  
na Tupperware.

Você também confere esta receita  
de Abobrinha Recheada na Tupper City.

14 15

Tampa de proteção  
para servir e tampa que  
não vaza para armazenarTendo, no mínimo, 2 atividades durante  

o período das Semanas 5, 6 e 7 no valor  
total de R$ 1.470,00 ou mais, conquiste:
1 Jarra Ilúmina Izak 2 Litros 
+ 4 Copos Colors Izak 350ml cada



incentivo de indicaçãoincentivo de indicação

Conquiste produtos para 
demonstrar para suas 
clientes que adoram 
novidades.

Indique e conquiste 
muito mais!

Ganhe:
1 Forma Microplus Anel Turmalina 3 Litros

+ 1 Jarra Microplus Turmalina 1 Litro

Ganhe:
Kit Nutrimetics: 
1 NC Demaquilante Nutrimetics 140ml  
+ 1 NC Base Líquida Mineral Matte  
   Nutrimetics Chai 30ml  
+ 1 NC Pó Compacto Velvet Finish  
   Mineral Nutrimetics 11g Nutmeg  
+ 1 NC Corretivo Líquido  
   Nutrimetics 2,5ml Medium  

Para preparar deliciosas 
sobremesas e caldas

Faça bolos e tortas  
no micro-ondas

É só indicar e estes 
lançamentos serão seus! 

Em cores exclusivas pra você

Sua mesa linda 
e moderna

Ganhe:
1 Tigela Allegra Turmalina 740ml  

+ 1 Tigela Allegra Turmalina 3,5 Litros

+ 1 Conjunto de Pegadores

Ativando 1 Coração = indicando 1 Novo(a) Consultor(a)Ativando 1 Coração = indicando 1 Novo(a) Consultor(a)

Verifique a regra de Indicação Ativa na página 18.
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incentivo de indicaçãoincentivo de indicação

Em cores exclusivas que completam a coleção Turmalina 
Paraíba das Super Semanas, as tigelas Allegra possuem 
beleza e design que valorizam qualquer alimento a 
ser servido: saladas, sobremesas e salgados. Práticas, 
elas vão ao refrigerador e conservam massas, sopas e 
legumes. Um lançamento incrível para suas indicações.

Ativando 2 Corações, ganhe:
3 Tigelas Allegra Turmalina 740ml cada  

+ 2 Tigelas Allegra Turmalina 3,5 Litros cada

+ 1 Conjunto de Pegadores
Uma linha moderna e versátil, 
para você impressionar na hora 
de servir

Tampa fácil de abrir

Servem salada, sobremesa 
ou massa. Tudo com gostinho 
de quero mais!

Regra de Indicação Ativa
O(a) Consultor(a) Indicado(a) será considerado(a) ativo(a) após atingir, em até duas semanas, a Reunião de Lançamento ou 1ª Reunião Pessoal, o valor de R$ 540,00 (1º nível do 
BEA) em vendas. Para fazer jus ao brinde, o(a) Consultor(a) Indicante deverá ter, no mínimo, uma Reunião Pessoal no valor do pedido mínimo da Distribuição, entre as Semanas 5 e 
8.2017. Para o brinde ser entregue para o(a) Consultor(a) Indicante, ele(a) deverá ter, no mínimo, uma Reunião Pessoal, no período das Semanas 17 a 20.2017, caso contrário, perderá 
o direito ao prêmio.
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Você indica 2 Consultores(as)  
e conquista 6 produtos!

    Ativando 2 Corações = indicando 2 Novos(as) Consultores(as)
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mega encontro de aniversáriomega encontro de aniversário

Começou  
o período de 
qualificação  
para o mega 
Encontro  
de Aniversário!
Vem aí mais um encontro cheio  
de reconhecimentos, incentivos  
e muitas emoções
O Mega Encontro de Aniversário é um evento da 
sua Distribuição para comemorar os 41 anos de 
Tupperware no Brasil. Lá, você conhece todos os 
lançamentos e incentivos especiais dos próximos 
períodos, como as Super Semanas de 
Recrutamento. Você ainda participa de um 
treinamento exclusivo sobre produtos 
Tupperware e Nutrimetics, além de interagir  
com todos da sua Distribuição.

Participando do Mega Encontro, você também pode ganhar 
produtos exclusivos Tupperware:

Consultor(a)
Tendo, no mínimo, 5 atividades com  
a média de R$ 540,00 no período  
+ 2 Corações Ativos.

Os(as) qualificados(as) serão reconhecidos(as) com:
1 Super Instantânea Slim 1 Mandala 1,3 Litro
+ 1 Super Instantânea Slim 2 Mandala 2,2 Litros
+ 1 Super Instantânea Slim 3 Mandala 3,3 Litros
+ 1 Super Instantânea Slim 4 Mandala 4,3 Litros
+ 1 Super Instantânea Slim 5 Mandala 5,5 Litros

*Pergunte ao seu Distribuidor qual a data do evento em sua Distribuição

No Mega Encontro de Aniversário, você confere 
os detalhes do negócio Tupperware e a 
cerimônia de nomeação dos(as) Consultores(as) 
em Líderes, trocando experiências e 
compartilhando emoções.

Especial para Consultores(as), Líderes Empreendedores(as) e Empresários(as)
Período de qualificação: Semanas 5 a 12.2017

Novo(a) Líder Empreendedor(a) - nomeado(a) a partir da Semana 5.2016.  
Ter, no mínimo, 8 corações ativos de grupo e ser nível Vanguard (média de vendas) dentro 
do período. Os(as) qualificados(as) serão reconhecidos(as) com um Kit de Produtos Exclusivos.

Líder Empreendedor(a) Veterano(a) - nomeado(a) até a Semana 4.2016.  
Ter, no mínimo, 12 corações ativos de grupo e ser nível Vanguard Bronze (média de vendas) 
dentro do período.

Empresário(a) Ser, no mínimo, Círculo da Excelência Prata na média do período.

Confira a premiação na revista Você Pode 3.2017
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ranking de vendasconstelação das estrelas

Nível P latina = Constelação das Estrelas
Os(as) Consultores(as) que durante o período de qualificação atingirem o valor 

de vendas equivalente ao nível Platina, e que tenham sido, no mínimo, Estrela 

Dealer em cada período, terão um reconhecimento especial: participarão de um 

evento exclusivo, com um jantar de gala e um reconhecimento individual.

Colocamos 
você onde 
merece  
estar

Os melhores em 
Vendas do Brasil

Ser uma Estrela Dealer é ser reconhecido(a) 
por sua dedicação e comprometimento  
com nossa marca e produtos.
Especial para Consultores(as) e Líderes Empreendedores(as)  
Período de qualificação: Semanas 1 a 52.2017

Estes foram os melhores em vendas 

durante o Vitrine 10.2016, eles superaram 

seus objetivos e agora têm seus nomes 

estampados na sua Revista Você Pode. 

Quer ver seu nome aqui também? 

 Inspire-se nestas pessoas!

“Procuro manter uma lista de 

quem já comprou comigo e cativar 

essas pessoas, enviando imagens via WhatsApp e 

e-mails com as ofertas do período. Assim, eu marco 

mais Experiências e faço mais vendas”

Gabriel de Alencar Rodrigues, Consultor  
da Distribuição Girassol - SPComo me tornar uma  

Estrela Dealer?

Dica de 
sucesso

ReuniõesNível
reuniões

reuniões

reuniões

reuniões

4
7
9

12

no valor do 1o nível do BEA*

no valor do 1o nível do BEA*

no valor do 1o nível do BEA*

no valor do 1o nível do BEA*

Nível Bronze

Nível Prata

Nível Ouro

Nível Platina

Ao completar 13 períodos consecutivos como 

Estrela Dealer, em qualquer nível, você será 

reconhecido(a) em uma cerimônia especial  

em sua Distribuição.

Cerimônia 
Especial

Consultores(as)

1º Girassol Gabriel de Alencar Rodrigues

2º Orion Maria Helena Lunardi Camargo

3º Charme Maria Elizangela dos Santos Silva

4º Tropical Aurélio de Moraes

5º Tropical Genilza da Silva

6º Sucesso Dayvid Rodrigues Pinheiro

7º Amor Perfeito Mauro Wagner Madureira

8º Zênite Maria Basília Quaresma de Morais

9º Realeza Alexandre Nascimento de Oliveira

10º Espetáculo Maria de Nazaré Barros Fonseca

Líderes/Grupo+Pessoal
1º Campo Grande Nadir Cardoso Evangelista
2º Campo Grande Margarida Gomes Sandim
3º Raio de Sol Silvana Alencar Amorim
4º Vencedoras Marlene Gelati Nagao
5º Fênix Maria Josélia Rodrigues Menezes
6º Girassol Maria da Consolação Alves Amaral
7º Zênite Zenita Lucas de Sá Oliveira
8º Grande Vitória Maria Cilene Almeida dos Santos
9º Excelência Deisy Aparecida Pelegrino Pugliezi
10º Zênite Raimunda Tereza de Souza

Empresários(as)/Distrito
1º Campo Grande Degraus de Safira Elisabete Luzia de S. Bernardes
2º Campo Grande Pantanal Umbelina M. Lopes Ribeiro
3º Abaeté Constelação Aguida Regina Gonçalves da Silva
4º Inspiração Araucária Zulema Bonamigo
5º Planalto Vitória (Sdg) - GO Laura Helena Alves Costa
6º Espetáculo Santarém Sandra da Rocha Garcia
7º Campo Grande Oportunidade Luciane Gomes Pereira Augusti
8º Brasília Federação - DF Ednaide Barbosa Santiago
9º Tropical Águias Olga de Morais Dourado
10º Inspiração Ondas de Oportunidades Maria Ivone Diel

*1º nível do BEA = R$ 540,00
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Vitrine 10 | 2016

O carinho, o amor 
e o cuidado no 
mês das Crianças
#MeuPrimeiroTupperware
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nome da matéria VIP internacional 2017

Novos(as) Líderes 
Empreendedores(as) 
(nomeados(as) a partir  
da Semana 41.2015)

55 VAGAS para os melhores em 
pontuação, desde que cumpram  
os critérios mínimos:

• 30 indicações ativas
• 1 nomeação produtiva
• Ser Vanguardista  

(média do período)

Líderes Empreendedores(as) 
Veteranos(as) (nomeados(as)  
até a Semana 40.2015)

130 VAGAS para os melhores  
em pontuação, desde que cumpram 
os critérios mínimos:
• 40 indicações ativas
• 2 nomeações produtivas
• Ser Vanguard Bronze  

(média do período)

Novos(as) Empresários(as) 
(nomeados(as) a partir  
da Semana 41.2015)

15 VAGAS para os melhores em 
pontuação, desde que cumpram os 
critérios mínimos:

• 125 indicações ativas
• 4 nomeações produtivas
• R$ 162.000,00 de vendas  

no Distrito (média do período)

Empresários(as) Veteranos(as) 
(nomeados(as) até a  
Semana 40.2015)

50 VAGAS para os melhores  
em pontuação, desde que  
estejam no Círculo da Excelência 
nível Prata (na média do período)

Tabela de Pontuação ÚNICA

Vendas:
R$ 1,00 em vendas de grupo  
/ distrito = 1 ponto
Recrutamento:
Cada Coração Ativo de grupo  
/ distrito = 1.000 pontos
Cada Coração Ativo de grupo  
/ distrito após atingir o critério
mínimo = 2.000 pontos

Nomeações:
Dentro das Semanas abaixo,  
as nomeações valem pontos
Semanas 41 a 48.2016  
= 15.000 pontos
Semanas 49.2016 a 4.2017  
= 10.000 pontos
Semanas 5 a 8.2017 
= 5.000 pontos
Recrutas Integrados(as) 
(Consultores(as) que participam 
do Programa Integrando Corações) 
Os(as) recrutas integrados(as) 
valem pontos, de acordo com  
o resgate que acontece  
a cada trimestre

Confira o regulamento com seu 
Distribuidor(a) ou na Tupper City

Um destino incrível que une 
história antiga e modernidade

Jerusalém
Vamos levar você para conhecer 
lugares extraordinários, como 
Massada, que significa “lugar seguro” 
ou “fortaleza” e foi refúgio de povos 
durante a Antiguidade. É um planalto 
íngrime e bastante imponente, uma 
fortaleza natural, de onde se tem  
uma das vistas mais lindas do mundo.

Massada é situado  
no litoral sudeste do  
Mar Morto, em Israel

Período de Qualificação: 
Semanas 41.2016  
a 8.2017

Especial para Líderes 
Empreendedores(as)  
e Empresários(as)

Último  
período de 

qualificação

Massada Monte das Oliveiras

Via Sacra 

Torre de Davi
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Mais cores para suas vendas  
do Vitrine 2.2017
Toda mulher tem um batom na bolsa e adora uma novidade, 
por isso, todas as suas clientes vão querer conhecer as 
novas cores de batom Hydra Brilliance: Dusk, Champagne, 
Crimson e Bourbon. Ofereça para as mulheres que adoram 
uma exclusividade, as cores Crimson e Dusk, que são 
edições limitadas.

Aposte neste sucesso da marca de beleza que vai além e 
demonstre a inovação da embalagem magnética, que faz 
um clique na hora de fechar e não deixa a tampa sair dentro 
da bolsa.

Use sua cor preferida, para que todos conheçam  
a sofisticação da linha de cosméticos da Tupperware 
Brands Brasil.

Novascores

Alta fixação Textura cremosa

Cores intensas

Bourbon

Dusk-Edição Limitada

Crimson-Edição Limitada

Champagne

Nutrimeticsincentivo de nomeação

palavra de vendas 

2017 é o ano  
de planejar e brilhar

Chegou a hora de você transformar sua vida e a de outras 

pessoas com a oportunidade de sucesso que a Tupperware 

oferece. Uma oportunidade única de renda extra a milhares 

de pessoas por todo o Brasil. Sabemos que ter confiança 

e inspirar outras pessoas podem ser essenciais para seu 

crescimento e estaremos aqui para que você tenha todo  

o apoio.

Por isso, aproveite todos os treinamentos e as 

oportunidades de estar presente nos mais diversos 

eventos de sua Distribuição, como os Encontros de 

Negócios, Reuniões de Lançamento e diversos outros 

treinamentos que são disponibilizados especialmente  

para você na Tupper City, por meio da nova plataforma  

de treinamento iTUP!

Boas vendas e um Vitrine de muito sucesso!

 
Rodrigo Senday 
Diretor Nacional de Vendas Tupperware Brands Brasil

Nomeações
Especial para Líderes Empreendedores(as)

Período de qualificação: Semanas 1 a 12.2017

Com 1 Nomeação Produtiva, ganhe:
1 Som Portátil USB/ MP3 / CD / FM Com 2 Nomeações Produtivas, ganhe:

1 Impressora Multifuncional 

1 Kit Bateria 
com adaptador 
USB

O que é nomeação?

Muito leve e perfeito para 
transportar. Um prêmio 
que vai incrementar os seus 
encontros de negócios

Para levar na bolsa ou utilizar no 
carro: não precisa de tomada.  
É só conectar e pronto!

Imprime e copia. Incremente seus 
negócios e agilize a comunicação  
com a sua Força de Vendas

É uma oportunidade para você! É quando um(a) Líder 
Empreendedor(a) nomeia um Consultor(a) do seu grupo para se 
tornar Líder Empreendedor(a). Este(a) Consultor(a), nomeado(a), 
forma o seu grupo recrutando mais 8 Consultores(as).
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Confidence
becomes you*

Crescer e trilhar um caminho  
de sucesso

Imagine uma menina de 11 anos de idade 
ajudando a mãe a fazer reuniões. Esta 
sou eu. Fazia tudo que podia e adorava! 
Quando completei 16 anos, comecei 
minha jornada com a Tupperware. 
Observava as mulheres recebendo 
prêmios, conquistando coisas, e disse para 
mim mesma: Você pode! Basta acreditar 
em você mesma.

Em 2009, fui para a Ilha de Marajó, onde 
comecei um trabalho bem legal, e plantei 
uma sementinha que colhi alguns anos 
depois, quando fui convidada a ser 
Distribuidora em Manaus.

O começo foi muito difícil, quase não 
aguentei. Mas sabe qual o nome da minha 
Distribuição? Superação! Superar pra mim, 
é realizar aquilo que desejo. Aqui você 
trabalha, você conquista. Tudo isso faz 
com que eu acredite, cada vez mais, que 
eu posso.

*A Confiança Transforma Você

Julianna
Distribuição 
Superação

Manaus - AM


