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#ComidadeBoteco em casa e com
amigos é muito mais gostosa!
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palavra da presidente

Grandes sonhos começam
com o primeiro passo

A primavera está chegando, época em
que a paisagem se renova.

Essa é uma ótima oportunidade para
fazermos o mesmo com a nossa vida e
renová-la. É chegado o momento de
escolhermos novos caminhos para
finalmente alcançarmos nossas metas e

realizarmos nossos sonhos, ou quem sabe manter o rumo e só
acelerar o passo!

Para viver intensamente, temos de sair da zona de conforto.

Nada impede que você possa sonhar alto, mas não fique só no
sonho, dê o primeiro passo para tornar tudo isso realidade.

O poder para que seus sonhos se concretizem está em você
mesmo. Basta cultivá-lo e colocá-lo em prática.

A chave do sucesso está em nos entregar naquilo que fazemos
bem, sem ceder na primeira dificuldade.

Alce voos cada vez mais altos e lembre-se que Você Pode chegar
aonde quiser!

Revista Você Pode Tupperware é uma publicação da Dart do Brasil
Tiragem: 331.000 exemplares / distribuição interna – venda proibida

Expediente:
Gerente de Comunicação: Andrea Aumond
Editorial: Manoella Jubilato
Coordenadora de Relacionamento: Cibele Cavalcante
Analista de Relacionamento: Ana Araújo
Analista de Merchandising: Carla Madrulha
Fotos: Marco Pinto, Bezar
Redator: José Cassio - mtb 27527
Criação, Direção de Arte e Produção Gráfica: Varal Studio
Impressão: Gráfica Oceano

Os produtos ilustrados 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 não se aplica à

decoração dos mesmos) 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 propriedades de Dart

do Brasil Ind. e Com.Ltda. Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida, arquivada ou transmitida de

nenhuma forma e por nenhum meio sem permissão expressa e por escrito da detentora dos direitos.

Expedie   nte

Paola Kiwi Levenstein 
Presidente Tupperware Brands Brasil

Refrigerador

Micro-ondas

Preparação

Freezer

Armazenar

Servir

Mais vibrante, mais alegre, único.
Nossa inspiração vem de você.

/TupperwareBrasilOficial

tupperware.com.br/tv tupperware.com.brtuppercity.com.br

tupperwarebrasiloficial/TWBrasilOficial

O Vitrine e a revista VP, que agora se chama
"Você Pode", estão com novo visual, mais alegres, mais

coloridos e muito mais vibrantes!

Conecte-se também aos nossos canais nas redes
sociais e fique sempre informada das novidades! 

2
3

índice
Palavra da Presidente      03

Experiência Tupperware      04
Destaques do Vitrine    06

Nutrir e Divertir      07
Incentivo Especial / Viajando com a Presidente      08

Incentivo Especial / Realeza Vanguard       10
Incentivo Especial / Rally de Natal        1 1 

Oportunidade de Novas Conquistas      12
Integrando Corações       13

Incentivo de Indicações       14
Palavra de Vendas       18

Incentivo de Nomeações       18
Incentivo de Atividade       19
A importância do BEA       21

Atividade Especial      24
Incentivos Especiais / Olimpíadas Tupperware      25
Incentivo especial / Constelação das Estrelas      26

Nutrimetics      27
Inspire-se    28

VP 9 sem_OK_Layout 1  6/23/16  10:40 AM  Page 2



experiência 

Experiência Tupperware.
Você já ouviu falar?

Agora é mão na massa!
Chegou a hora de você demonstrar os produtos Tupperware a
seus convidados. Já deu uma olhada na receita ao lado? Ela é um
ótimo complemento para o Espetinho Marinado e pode ser feita
com os produtos de seu Kit Inicial!

Sua Experiência está quase acabando
Este é o momento de você recolher todos os pedidos de produtos!
Boa sorte em suas vendas!

Antes dos convidados chegarem
Prepare com o auxílio da Anfitriã um ambiente informal e
acolhedor, utilizando produtos Tupperware. Aproveite que o tema
deste período é a #ComidadeBoteco e prepare as receitas
sugeridas no Vitrine, colocando na mesa o sal no Chef Saleiro e o
suco na Jarra Tupperware.

Faça da sua Experiência um momento agradável e memorável!
Crie um clima em que as pessoas possam conversar, circular pelo
espaço e dar risadas. Para isso, você pode colocar uma música
para animar ainda mais o ambiente.

Brinde Especial da Anfitriã
Após alguns dias, você já pode entregar, como forma de
agradecimento, o Brinde Especial da Anfitriã (BEA) para sua
Anfitriã. 

Sua Experiência começou,
e você é o chef !
Na Tupperware, temos uma biblioteca de vídeos de receitas
com os produtos para que você possa utilizá-los sempre que
sentir vontade. Seguindo o tema da #ComidadeBoteco, você
pode utilizar o vídeo da receita "Espetinhos Marinados", que
pode ser visto no canal do Youtube da Tupperware Brasil.

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

Batatinhas ao Vinagrete de Mexerica
Tempo de preparo: 35 minutos + 2 horas na geladeira
Rendimento: 6 porções
Custo Aproximado: R$ 8

Ingredientes
• 700 gramas de batata bolinha
• Água
• 2 mexericas
• 1 cebola pequena
• 200 ml de azeite
• 50 ml de vinagre de maçã
• Salsinha a gosto
• Sal a gosto
• Pimenta do reino a gosto

Como Fazer
1 - Coloque as batatas na Múltipla e cubra com água.
2 - Leve ao forno de micro-ondas por 30 minutos à potência 100W
ou potência alta.
3 - Retire as batatas do forno de micro-ondas, escorra a água e
coloque o escorredor com as batatas sob água corrente fria para
parar o cozimento. Reserve.
4- Descasque as mexericas, retire a pele e os caroços e pique-as
em pequenos cubos.
5 - No Turbo Chef pique a cebola e a salsinha.
6 - No Quick Shake coloque a cebola, a salsinha, o azeite, o vinagre
de maçã, o sal e a pimenta do reino e misture bem.
7 - Coloque as batatas em uma Tigela Criativa, acrescente a
mexerica e o tempero batido no Quick Shake.
8 - Misture delicadamente com a Espátula de Silicone ou Pá
Batedeira, tampe e leve à geladeira por 2 horas antes de servir.

Sirva como aperitivo ou como acompanhamento dos espetinhos
de carne.

Por onde começo?
Junto com a sua Anfitriã, faça uma lista de convidados para este
encontro. Se você gosta de mídias sociais, criar um evento no
Facebook e chamar sua lista de amigos pode ser uma ótima opção!

Olha só que receita prática
para sua Experiência!

Oportunidade Tupperware
Não se esqueça de falar sobre a Oportunidade Tupperware.
Entregue a Você Pode Express. As convidadas podem ficar
interessadas ou conhecerem alguém que possa se beneficiar
desta chance.

4 5

Você sabia que a cada 1,4 segundo acontece uma Experiência
Tupperware no mundo? 
As Experiências Tupperware são encontros onde você tem a oportunidade
de reunir pessoas na casa da Anfitriã (a pessoa que cede o espaço para
esse encontro), demonstrar os produtos fazendo receitas deliciosas e
realizar suas vendas para um grande número de pessoas.
Quer conhecer como? 
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nutrir e divertir

Produtos infantis para
volta às aulas

Confira os produtos da linha infantil
deste período

Muitas mães preferem que seus filhos levem seu próprio
lanche para a escola por conta do cardápio das cantinas:
frituras, refrigerantes e doces. Por isso, aproveite a volta às aulas
para oferecer a essas mães produtos que possam acondicionar a
merenda de seus filhos. 

Reforce que o ideal é levar o lanche de casa, pois os alimentos
que as cantinas oferecem são ricos em sódio, gordura e açúcares.
Fale da importância de uma alimentação saudável e indique
opções como sucos naturais, biscoitos integrais e frutas como
substitutos.

A Tupperware dispõe de produtos exclusivos para a garotada que,
além de conservar e transportar os alimentos com segurança,
são divertidos e despertam o interesse das crianças! Apresente
esses produtos às mães e lembre-se de apontar todas essas
vantagens.

Quer saber mais sobre a linha de produtos infantis? Acesse a
Tupper City, vá até o Centro de Inovação e Produtos e procure por
“Linha Infantil”.

destaques do vitrine

Destaques do Vitrine 9

Batons NC Express Saturday Night e Rush
Confira na página 5 do Vitrine 9.2016.
• Para quem?
Para mulheres que não abrem mão de lábios coloridos e
um nécessaire completo!
• Onde?
Ofereça para suas clientes em Experiências e em outros
encontros com amigas, ou ainda, em academias e salões
de beleza..
• Como?
Mostre as novidades da linha NC Express e sua
diversidade de cores. O Saturday Night é perfeito para o
evento de sábado à noite. Já a cor Rush é ideal para um
dia de trabalho agitado.

Barbie Chef  - Copo com Bico - 470 ml e Caneca - 350 ml
Confira nas páginas 58 e 59 do Vitrine 9.2016.
• Para quem?
A Barbie é uma boneca que encanta gerações. Ofereça para mães e meninas,
das mais variadas idades.
• Como?
Adquira logo na primeira semana, tire fotos e envie por WhatsApp para suas
clientes, amigas e colegas. 
• Onde?
Em locais frequentados por mães e crianças, como parquinhos,
festas infantis e área de lazer dos prédios.

Onde, como e para quem oferecer?
Selecionamos algumas oportunidades para você impulsionar ainda mais seus lucros. Aproveite as dicas  e
ótimas vendas!

Novidade

Elas adoram

Sempre na moda

Rush

Saturday Night

Caixa Bom Sabor Grande
Confira na página 5 do Vitrine 9.2016.
• Para quem?
Para quem gosta de comida bem temperada e daquele toque especial.
Você também pode fazer parcerias com restaurantes, pois esse produto
poderá auxiliá-lo.
• Como?
Ressalte que o produto é ideal para marinar, deixando espetinhos mais
suculentos. Também é ótimo para empanar bifes e croquetes. 
• Onde?
Aproveite aquele churrasco de fim de semana para levar esse produto e
demonstrar.
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C opo com Bico 
Homem de Ferro - 470 ml 
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C opinho com
Bico Nemo - 200 ml

Tupper Redondinha Dory - 500 ml

C opo com Bico
Dory e Nemo - 470 ml
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Consultoras
10 VAGAS para as melhores Consultoras em Vendas dentro do período
de qualificação.

Novas Líderes Empreendedoras (nomeadas a partir da semana 29.2015)
60 VAGAS para as melhores Novas Líderes Empreendedoras que cumprirem o
critério mínimo.

Critérios Mínimos:
• 24 Corações Ativos de grupo
• 1 Nomeação produtiva de grupo
•  Ser no mínimo Vanguardista média do período

Líderes Empreendedoras Veteranas (nomeadas até a semana 28.2015)
100 VAGAS para as melhores Líderes Veteranas em pontuação desde que cumpram
o critério mínimo.

Critérios Mínimos:
• 36 Corações Ativos de grupo
• 1 Nomeação Produtiva de grupo
• Ser no mínimo Vanguard Bronze média do período

Novas Empresárias (nomeadas a partir da semana 29.2015)
10 VAGAS para as melhores Novas Empresárias em pontuação desde que
cumpram os critérios mínimos.

Critérios Mínimos:
• Venda de no mínimo R$ 130.000,00 no Distrito no período de qualificação
• 45 corações ativos no Distrito
• 1 Nomeação Produtiva no Distrito

Empresárias Veteranas (nomeadas até a semana 28.2015)
10 VAGAS para as melhores Empresárias Veteranas em pontuação desde que
alcancem, na média do período, o Círculo da Excelência Prata.

TABELA DE PONTUAÇÃO:
Vendas: 
R$ 1,00 em vendas do grupo = 1 ponto

Recrutamento:
Cada Coração Ativo do grupo = 1.000 pontos
Cada Coração Ativo do grupo após atingirem o mínimo = 2.000 pontos

Nomeações:
Cada Nomeação Produtiva valerá pontos conforme a semana
Semanas 29 a 32.2016 = 15.000 pontos
Semanas 33 a 36.2016 = 10.000 pontos
Semanas 37 a 40.2016 = 5.000 pontos

Integradas
Recrutas integradas valem pontos extras que podem ser resgatados a cada 3 períodos
no Site de Pedidos.

Considerações:
• Participantes não podem estar em débito
• Vendas e Corações Ativos contam para o grupo mãe no período total da qualificação
• Vendas, Corações Ativos e Nomeações contam para o Distrito Mãe no período total

da qualificação
• Nomeação com grau de parentesco direto não conta
• Vendas precisam ser pagas (pagamentos posteriores não contam)
• Os parentes de Distribuidores que são parte da Força de Vendas não participarão da viagem

Período de qualificação: semanas 29 a 40.2016
Especial para Consultoras, Líderes Empreendedoras e Empresárias.

Quem vai?

incentivo especial / viajando com a presidente

Acesse youtube.com/twbrasil e assista ao convite da
Paola Kiwi para participar desta viagem.

Terra do tango, dos bons vinhos e do alfajor.
Tudo isso em companhia da presidente da Tupperware
Brands Brasil, Paola Kiwi.

“Vamos passear e aproveitar um dos destinos mais belos da
América Latina. Quero ver você lá!"
Paola Kiwi Levenstein 
Presidente Tupperware Brands Brasil

Vamos para a Argentina
com a gente?

Aguarde mais detalhes sobre a viagem em suas próximas revistas.

8 9
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Período de qualificação: semanas 33 a 40.2016
Especial para Consultoras, Líderes Empreendedoras e Empresárias

O que eu posso ganhar no Rally de Natal?

Consultora
Ter no mínimo 5 atividades com a média de R$ 540,00 no período + 2 Corações Ativos.
As qualificadas serão reconhecidas com:
1 Super Instantânea Slim 1 Sal - 1,5 kg
+ 1 Super Instantânea Slim 3 Açúcar - 1,7 kg
+ 1 Super Instantânea Slim 4 Arroz - 3,5 kg
+ 1 Super Instantânea Slim 4  Feijão - 3,5 kg

Nova Lider Empreendedora (nomeada a partir da semana 33.2015).
Ter no mínimo 8 corações ativos e ser Vanguardista (média do período).
As qualificadas serão reconhecidas com um Kit de Produtos Exclusivos
composto por:
1 Porta Tudo - 3,7 litros
+ 1 Super Caixa - 4,3 litros
+ 1 Porta Tudo - 10 litros 
+ 1 Mega Caixa - 6 litros

Líder Empreendedora Veterana (nomeada até a semana 32.2015).
Ter no mínimo 12 corações ativos de grupo e ser nível Vanguard Bronze (média de
vendas) dentro do período.
As Líderes qualificadas receberão um Kit de Produtos Exclusivos composto por:
1 Porta Tudo - 3,7 litros
+ 1 Super Caixa - 4,3 litros
+ 1 Porta Tudo - 10 litros 
+ 1 Mega Caixa - 6 litros

Empresária
Ser no mínimo Círculo da Excelência Bronze no Vitrine 09.2016 e se manter
Nível Bronze no Vitrine 10.2016 com 10% de crescimento.
As Empresárias qualificadas receberão um Kit com 50 produtos.

Aberto o período
de qualif icação

incentivo especial / realeza vanguard incentivo especial / rally de natal

O evento mais especial
do fim do ano

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

Realeza
Vanguard
2017

Período de qualificação: semanas 33.2016 a 32.2017
Especial para Líderes Empreendedoras e Empresárias

O que é Realeza Vanguard?
É um momento único de reconhecimento das melhores Líderes e Empresárias do país no período de um ano de dedicação.
Realizado durante uma noite inteira no maior evento da Tupperware Brasil, o Super Seminário, a cerimônia conta com a presença de mais de 1.000 pessoas.
Nossas Princesas, Duquesas, Rainha e Imperatriz são respeitadas, admiradas e vistas como exemplo de superação.

10 11

Já pensou em
ocupar este lugar? Reconhecimentos, muitas emoções, lançamentos e um gostinho do que estamos preparando para

você em 2017! Venha para o Rally de Natal de sua Distribuição* e confira tudo isso e muito mais!  
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integrando corações 

Nova Consultora,
cresça com a Tupperware

Na Tupperware as relações são construídas através do contato pessoal e, por isso, criamos um programa
exclusivo para você alcançar o sucesso: o Programa Integrando Corações. 

Na 1ª atividade você poderá adquirir produtos mais básicos do kit
por R$ 72,00.* Atividade no valor de R$ 540,00.

Na 3ª atividade você poderá adquirir a MÚLTIPLA por R$ 18,00.*
Atividade no valor de R$ 270,00 ou o pedido mínimo da sua Distribuição.

Na 2ª atividade você poderá adquirir a JARRA 1,4 Litro por R$ 18,00.*
Atividade no valor de R$ 270,00 ou o pedido mínimo da sua Distribuição.

Na 4ª atividade você poderá adquirir a PRÁTICA por R$ 18,00.*
Atividade no valor de R$ 270,00 ou o pedido mínimo da sua Distribuição.

Na 5ª atividade você poderá adquirir o TURBO CHEF por R$ 18,00.*
Atividade no valor de R$ 270,00 ou o pedido mínimo da sua Distribuição.

Kit Inicial - Toda Consultora de sucesso tem produtos
disponíveis à mão e, durante as doze primeiras semanas
conosco, oferecemos facilidades para conquistar o seu kit
de demonstração. Confira: 

Especial para Novas Consultoras 

Para ser uma Consultora Integrada e garantir ainda mais seu crescimento, é importante também participar do Treino Inicial com sua
Líder Empreendedora ou na sua Distribuição e realizar três contatos pessoais. Converse com a sua Líder Empreendedora.

Para o início de suas atividades, oferecemos 3 recursos:

Atendimento personalizado do Distribuidor Tupperware,
Empresária ou Líder Empreendedora.

Kit Inicial para demonstração de produtos.

Treinamentos exclusivos grátis focados em seu
desenvolvimento.

√

√

√

A 
aq

ui
siç

ão
 d

o 
Ki

t I
ni

ci
al

 n
ão

 é
 o

br
ig

at
ór

ia.
 F

al
e 

co
m

 s
eu

 D
ist

rib
ui

do
r.

Para você que já é Líder
Especial para Líderes Empreendedoras

+ Lucro
Quanto mais Consultoras integradas uma Líder Empreendedora
tiver, maiores são os ganhos que ela terá, podendo receber
brindes e produtos incríveis ou pontos extras para incentivos. 
+ Pontos
Lembre-se de que Recrutas também valem pontos que podem
ser trocados por prêmios no site de resgate.

Importante: o resgate de pontos das Consultoras integradas
precisa ser realizado conforme a disponibilidade dos produtos.
Cada recruta integrada ficará disponível para resgate até 13
Vitrines do momento de sua integração. Os resgates acontecem
uma vez por trimestre.

oportunidade de novas conquistas

Você pode se tornar uma Líder
Empreendedora. Como?
Recrute, no mínimo, 8 pessoas que fiquem
ativas num período de 4 semanas*.

8
recrutas

Quais as vantagens de ser
uma Líder Empreendedora?
• Maiores lucros
• Produtos exclusivos
• Incentivos especiais
• Possibilidade de participar de eventos
especiais

Apoiamos cada passo da sua jornada!

Você pode ser uma Líder Empreendedora.
Só depende de você!

Seu futuro está em suas mãos

Como Consultora, você já
conhece seus benefícios. 

Já pensou em conquistar
novos negócios e ampliar
seus ganhos?

Entre em contato com o seu Distribuidor.

* A somatória das vendas nessas 4 semanas deverá ser de, no mínimo, R$ 4.000,00

A cada Consultora integrada, você tem vários benefícios. Confira:

12 13
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Em policarbonato

incentivo de indicação

ou

GANHE
1 Linha Classic
Composta por: 4 peças 
1 Modular Classic 1  - 2 litros
+ 1 Modular Classic 1   - 2 litros
+ 1 Modular Classic 2  - 4,3 litros
+ 1 Modular Classic 3  - 6,5 litros

GANHE
1 Conjunto Floresta
Composto por: 10 Peças
4 Copos Floresta – 275 ml cada
+ 6 Tigelas Floresta – 740ml cada

ou

GANHE
1 Ralador de Queijo - 400 ml
+ 1 Tigela Cristal -1,1 litro

ou

GANHE
1 Kit Edição Especial Nutrimetics 
Composto por:
1 Nécessaire Personalizada
Dimensões: 25,5 cm de larg. x 12,5 cm alt.
+ 1 NC Sombra Baked Astro Nutrimetics 1,5g
+ 1 NC Batom Hydra Brilliance Candy Nutrimetics 3,5g

Linha Classic
Empilháveis, ajudam na organização da cozinha.
Sua transparência permite a visualização do
conteúdo sem a necessidade de serem abertos.
Ideais para armazenar alimentos secos por muito
mais tempo.

Semanas 33 a 36.2016

Conjunto Floresta
Produzido em policarbonato,
sua transparência leva beleza
e glamour à sua mesa.
Surpreenda a todos com este
conjunto!

Ativando 1 Coração = Indicando 1 Nova Consultora 1Ativando 1 Coração = Indicando 1 Nova Consultora 1

Cada nécessaire para uma ocasião diferente.
Monte sua coleção! Nécessaires com diferentes
tamanhos e produtos poderão ser conquistados a
cada período.
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*Verifique regra de Indicação Ativa na página 17.

Indique uma
nova Consultora
e conquiste +

Perfeita para viagens curtas!

Acompanha cinta com dicas
de maquiagem no verso.

14 15
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incentivo de indicação

13 produtos para 2 indicações!
Vai perder? 13

produtos

GANHE
1 Linha Clara Smart
Composta por:
2 Clara Smart - 715 ml cada
+ 2 Clara Smart - 460 ml cada
+ 3 Clara Smart - 1 litro cada
+ 4 Clara Smart - 1,6 litro cada
+ 2 Clara Smart - 2,5 litros cada

Empil háveis!

Regra de Indicação Ativa
A Consultora Indicada será considerada ativa 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, a Consultora Indicante deverá ter, no mínimo, uma Reunião Pessoal no valor do pedido mínimo da Distribuição, entre as semanas 33 a 36.2016. Para o brinde
ser entregue à Consultora Indicante, ela deverá ter, no mínimo, uma Reunião Pessoal no período das semanas 45 a 48.2016, caso contrário, perderá o direito ao prêmio.

Linha Clara Smart
Seu refrigerador mais organizado!
Uma linha especialmente desenvolvida para
congelar alimentos, proporcionando praticidade
e organização.

Base translúcida permite identificar o conteúdo.
Seu design exclusivo facilita o empilhamento e
o encaixe na prateleira do refrigerador. 

Ativando 2 Corações = Indicando 2 Novas Consultoras 2
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Acompanha caixa presenteável

16 17
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Semana 33
Com uma atividade mínima
CONQUISTE
1 Tupper Redondinha Tomate Bistrô - 500 ml

Com o valor de R$ 540,00 (1º nível do BEA)
CONQUISTE
1 Tigela Murano - 4,3 litros 
+ 1 Tigela Murano - 1,3 litro 

1 Tupper Redondinha Tomate Bistrô - 500 ml

ou

incentivo de atividade

Verifique os valores referentes ao nível Vanguard e as regras de nomeações produtivas com o seu Distribuidor. Os brindes serão iguais ou similares aos apresentados nesta página. 

Com 2 Nomeações
Produtivas* GANHE:
1  Mesa em alumínio
Dimensões:
aberta: 73 x 58 x 58 cm
fechada: 91, 5 x 58 x 5 cm
peso: 3,9 kg

4 Cadeiras personalizadas
Dimensões:
aberta: 79 x 40 x 47 cm
fechada: 91,3 x 40 x 5 cm
peso: 2,7 kg

Com 1 Nomeação
Produtiva* GANHE:
1 Guarda Sol
Personalizado
Tupperware
1,60 m de diâmetro

1 Bolsa/Mochila
Personalizada
38 x 33 x 8 cm
+ 1 Caderno
personalizado

Nomeações
Especial para Líderes Empreendedoras
Semanas 25 a 36.2016

Guarda Sol
Perfeito para realizar os
trabalhos de campo.
Estrutura resistente
e cobertura em PVC. Pode
ser utilizado em qualquer lugar.
Acomoda até três pessoas!2 produtos em 1

• Pode ser usada como bolsa
ou como mochila
• Confeccionada em
polyester 1200 na cor preta.
• Zíper embutido

O que é uma Nomeação? 
Nomeação é quando uma Líder Empreendedora nomeia uma Consultora do seu grupo
para se tornar Líder Empreendedora. Esta Consultora, nomeada, forma o seu grupo
recrutando mais 8 Consultoras.

ou

Tigelas Murano
São perfeitas para conservar e fazer uma bela
apresentação das comidas de boteco. Bolinhos
de bacalhau, croquetes, quibes e outros quitutes
vão encher os olhos dos convidados.

Fique ativa e sirva
com personalidade

Nova cor

palavra de vendas

Estamos em um período muito
importante para a Tupperware Brands
Brasil.

Todos os dias enfrentamos juntos os
desafios de crescer e de buscar a
excelência em nossos resultados.
Sendo assim, nada melhor que
desfrutarmos de momentos incríveis e
especiais pelo nosso esforço e
dedicação do dia a dia.

Temos Incentivos imperdíveis, como o Viajando com a Presidente,
que está com seu período de qualificação em andamento e que
torcemos muito para que você participe.

Além desse incentivo especial, temos visto o êxito do Movimento Dia D,
que mostrou o sucesso do trabalho de campo, e também uma
chance real de oferecermos para as pessoas uma oportunidade de
ganhos e de melhorarem suas vidas.

Nesta edição da Você Pode 9.2016, quero convidá-la para a
qualificação do Rally de Natal 2016 que se inicia neste período e que
termina no próximo Vitrine! Por isso, aproveite ao máximo todas as
novidades desta nova revista que continua sendo sua melhor fonte
de informação e aprendizado, que agora conta com uma nova
identidade visual pensada exclusivamente para você desenvolver
todo seu conhecimento sobre nossos produtos e negócio e, claro,
vender e recrutar ainda mais.

Buscar a excelência

Rodrigo Senday
Diretor Nacional de Vendas Tupperware Brands Brasil

18 19
* Válido para as Novas Consultoras durante as 12 primeiras semanas, contadas a partir da semana em que foi realizado o seu cadastro.
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a importância do bea

Adquirindo o BEA antecipadamente, você poderá levá-lo em suas Experiências durante o Vitrine 9.2016
e garantir novas Experiências para o próximo Vitrine.

BEA antecipado
Portas abertas para
suas Experiências

Jeitosos Neve
Esta é uma edição especial da linha Jeitosos!
Em nova cor e com decoração de cristais de gelo na base,  ela vai encantar a sua Anfitriã.
Modular, a linha organiza e aproveita ao máximo o espaço do freezer. 
Oito produtos para congelar o que quiser!

As Novas Consultoras só poderão adquirir o BEA após 12 semanas de cadastro. Dúvidas, entre em contato com a Distribuição para conhecer o programa Integrando
Corações. Consulte a sua Distribuição para saber os valores mínimos de venda e presenteie as Anfitriãs que abrirem suas casas para a Experiência Tupperware. 

BEA  O Brinde Especial da Anfitriã do Vitrine 10.2016 - cód. 801806 3º nível já pode ser adquirido para as suas Experiências.

incentivo de atividade

Semana 34
Com o valor de R$ 540,00 (1º nível do BEA)
CONQUISTE
1 Tigela Murano - 2,5 litros 
+ 4 Tigelas Redonda Actualité - 650 ml cada 

5
produtos

Sua atividade = produtos
Tupperware incríveis!

Decoração de
cristais de gelo

Semana 34

Nova cor

Com pedido mínimo da Distribuição adquira:
1 Jogo de Vitrines Tupperware/Nutrimetics
nº 10.2016 por apenas R$ 2,20 (3 unidades).
Verifique com o seu Distribuidor.

* Válido para as Novas Consultoras durante as 12 primeiras semanas, contadas a partir da semana em que foi realizado o seu cadastro.
20 21
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incentivo de atividade

* Válido para as Novas Consultoras durante as 12 primeiras semanas, contadas a partir da semana em que foi realizado o seu cadastro.

Semana 36
Com o valor de R$ 540,00 (1º nível do BEA)
ADQUIRA
1 Travessa Multifuncional Actualité - 2,5 litros 
+ 1 Tupper Caixa Chocolate Bistrô - 1,3 kg

Por apenas:

R$ 39,00
Cód.: 878619

GRÁTIS*
PARA NOVAS CONSULTORAS QUE FICAREM
ATIVAS COM O VALOR DE R$ 540,00 

* Válido para as Novas Consultoras durante as 12 primeiras semanas, contadas a partir da semana em que foi realizado o seu cadastro.

Semana 35
Com uma atividade mínima
CONQUISTE
2 Copos Murano - 500 ml cada

Com o valor de R$ 540,00 (1º nível do BEA)
ADQUIRA
1 Jarra Murano - 2 litros 
+ 2 Copos Murano - 500 ml cada 

Por apenas:

R$ 33,00
Cód.: 878617
E CONQUISTE
2 Copos Murano - 500 ml cada

5
produtos

ou

incentivo de atividade

Atividade que
presenteia com
prêmios!

Multifuncional: cozinha e aquece no vapor,
escorre e serve.

Nova cor

lançamento

Divisória removível
GRÁTIS*
PARA NOVAS CONSULTORAS QUE FICAREM
ATIVAS COM O VALOR DE R$ 540,00 

22 23
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incentivo de atividade

Semana 33, 34 e 35
Atividade especial

Tendo no mínimo 2 atividades durante o
período das semanas 33, 34 e 35 no valor
total de R$ 1.470,00 ou mais
CONQUISTE
1 Cristalwave Geração II Quadrado
(composto por 2 bases) - 500 ml cada base

+ 1 Cristalwave  Geração II Retangular
com divisória - 1 litro

+ 1 Rouge Deo-Colônia Feminina - 100 ml

Atividade Especial = 3
produtos especiais
para você!

Divisórias

Empil hável. Possui informações
gravadas na base de como utilizar
corretamente o produto.
 

Floral Woody Frutal

incentivos especiais / olimpíadas tupperware

Se a sua Distribuição ganha,
você também ganha!
“O espírito de equipe fala alto quando se busca o topo”

O clima olímpico já tomou conta de todos!

Para você, Consultora, que adora desafios, que busca
crescimento e superação, as Olimpíadas Tupperware são
um ótimo estímulo.

O seu esforço, além de gerar mais lucro e pontos na sua
trajetória, reflete diretamente no desempenho da sua
Distribuição nas Olimpíadas Tupperware.

É o espírito de equipe transformando você e sua
Distribuição em campeãs olímpicas! 

Semanas 9 a 53.2016
Especial para  Distribuidores

Critérios de Qualificação

• Todas as Distribuições competem entre si POR VITRINE durante
11 Vitrines (Vitrines 3 a 13.2016)
•  As Distribuições que cumprirem os objetivos de cada Vitrine
receberão, por período, uma medalha conforme a pontuação ao lado:

Pontuação
(Objetivos de Vendas, Recrutamento e Nomeação por Vitrine)

3  objetivos cumpridos Medalha de Ouro

2  objetivos cumpridos Medalha de Prata

1  objetivo cumprido Medalha de Bronze

Nenhum objetivo cumprido Nenhuma medalha

Pré-lançamento

As Distribuições que ficarem
entre o 21º e 30º lugares
serão reconhecidas com:
1 Frigobar Personalizado

As Distribuições que ficarem
entre o 6º e 20º lugares serão
reconhecidas com:
1 Cozinha Portátil Tupperware

A Distribuição Campeã será reconhecida com:
1 Recruta Móvel Express 
+ 1 Cozinha Portátil Tupperware

As Distribuições que ficarem
entre o 2º e 5º lugares
serão reconhecidas com:
1 Cozinha Portátil Tupperware
+ 1 Moto 

24 25
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Novidades para você surpreender 

A linha NC Express apresenta  produtos indispensáveis para o dia a dia da
mulher, trazendo novidades em sua coleção de batons. São duas novas cores:
Rush e Saturday Night. Além destes lançamentos, a linha NC Express conta com
mais 8 cores de batons e 1 máscara alongadora para cílios, ideal para uma
maquiagem marcante.

A Nutrimetics ampliou as opções de kits demonstradores.  Agora, cada kit contém uma combinação de cores diferentes de base
líquida, pó compacto, sombra, batom e gloss, sugeridos para cada tonalidade de pele. Você poderá demonstrar os produtos para suas
clientes.

A Nutrimetics é a marca premium na venda de cosméticos por relacionamento direto, que também está presente na Austrália e na França.
A venda por relacionamento aproxima a Consultora da consumidora, o que possibilita criar uma relação de confiança e de amizade. Além disso, as
vendas de produtos Nutrimetics têm comissão equivalente à da Tupperware.
Aqui, você encontra qualidade e vantagens para crescer sempre!

• 1 Base líquida Butterscotch 
• 1 Pó Compacto Sand 
• 1 Sombra Baked Astro
• 1 Batom Hydra Brilliance Salmon
• 1 Gloss Labial Blush
• 1 Bloco de Fitas Olfativas
• 1 Nécessaire Nutrimetics
Cód.: 905016

• 1 Base líquida Chai 
• 1 Pó Compacto Nutmeg
• 1 Sombra Baked Vênus
• 1 Batom Hydra Brilliance Cherry
• 1 Gloss Labial Peach
• 1 Bloco de Fitas Olfativas
• 1 Nécessaire Nutrimetics
Cód.: 905017

• 1 Base líquida Cocoa 
• 1 Pó Compacto Mocha
• 1 Sombra Baked Galaxy
• 1 Batom Hydra Brilliance Geranium
• 1 Gloss Labial Bronze 
• 1 Bloco de Fitas Olfativas
• 1 Nécessaire Nutrimetics
Cód.: 905018

por R$195,00
cada Kit

Kit Demonstrador 3 Kit Demonstrador 4Kit Demonstrador 1 Kit Demonstrador 2
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nutrimetics
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sh

Novos Kits Demonstradores

NOVOS KITS DEMONSTRADORES
• Cada Consultora pode adquirir somente um único kit, apenas uma única vez.
• Essas ofertas não contam para vendas e Programas de Incentivos.
• Atenderemos até o final do estoque.
• Os preços apresentados são meramente sugeridos.

• 1 Base líquida Biscotti 
• 1 Pó Compacto Maple 
• 1 Sombra Baked Cosmos
• 1 Batom Hydra Brilliance Merlot
• 1 Gloss Labial Berry
• 1 Bloco de Fitas Olfativas
• 1 Nécessaire Nutrimetics
Cód.: 901003
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incentivo especial / constelação das estrelas

Colocamos você
onde merece estar

Um momento especial para as melhores Consultoras e Líderes
Empreendedoras em vendas pessoais no Brasil

Seja uma Estrela Dealer

Níveis Reuniões

Período de qualificação: semanas 1 a 53.2016

4 reuniões
no valor do 1º nível do BEA#

7 reuniões
no valor do 1º nível do BEA#

9 reuniões
no valor do 1º nível do BEA#

12 reuniões
no valor do 1º nível do BEA#

Nível Bronze

Nível Prata

Nível Ouro

Nível Platina

*Cerimônia Especial da Distribuição
Além da oportunidade de participar do Constelação das
Estrelas, você pode ser reconhecida com uma cerimônia
especial na sua Distribuição, desde que complete 13 períodos
consecutivos como Estrela Dealer, em qualquer nível.

R$ 540,00 #

1º Nível BEA

Aquelas que durante o período de qualificação atingirem o valor médio 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.

Um evento para ficar na memória
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Karoline Galvão
Distribuidora - Distribuição Fênix 
João Pessoa / PB

Desde muito cedo tive paixão por vendas e minha mãe foi minha
inspiração e primeira referência de Líder Tupperware. Ajudava nas
suas reuniões de grupo e ficava impressionada em como
aquelas mulheres ganhavam coisas tão incríveis.

Alguns anos depois, vi na Tupperware uma oportunidade de sair
do vermelho e ter uma renda extra. Era professora, trabalhava
em três turnos e recebia um salário baixo. Então, decidi me tornar
Consultora do grupo da minha mãe.

Com a Tupperware conquistei meu carro, viajei e pude ajudar
uma amiga a triplicar seu salário sendo uma Consultora.

Em 2014, fiz parte da Realeza Vanguard e tornei-me uma
referência para todos à minha volta.

Quando me tornei Líder, pedia conselhos para a minha
Empresária e me envolvia mais com minhas Consultoras e
percebia que, quanto mais contato eu tinha com elas, mais elas
se motivavam. Meu Distribuidor viu que minha equipe estava
crescendo e me convidou para ser Empresária em um local que
ficava a 700 quilômetros da minha cidade — e eu aceitei. 

Minha maior motivação é saber que eu posso entrar na vida das
pessoas e mostrar todo o potencial que existe nelas. É difícil
definir exatamente o que a Tupperware significa para mim, mas é
"uma fábrica de realizar sonhos".

Inspire-se
Um sonho realizado 

/TupperwareBrasilOficial tupperware.com.br/tv

tupperware.com.brtuppercity.com.brtupperwarebrasiloficial

/TWBrasilOficial
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