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Você Pode
Distribuição Fênix chega
cheia de cores e energia!

Distribuição Fênix vencedora do Você Capa da Você Pode 2016
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palavra da presidente

Renovar
para vencer
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Com a chegada do fim de ano,
renovamos nossas esperanças para
o ano que logo se inicia. É o
momento de fazermos um balanço
do que aconteceu em 2016 e
traçarmos novos planos e objetivos
para 2017. Temos a sensação de que
tudo recomeça e que temos 12

meses pela frente para fazermos coisas novas e ainda
melhores.

É importante olharmos para o futuro, mas precisamos
pensar no presente e trabalhar desde já.

O seu momento é agora! É hora de se destacar e iniciar o
ano de maneira vitoriosa.

Falando em vitórias, veja a alegria das mulheres que
estão na capa desta edição da Revista Você Pode!
Elas já estão trilhando um caminho de sucesso,
consequência da dedicação e do trabalho de cada uma.
Elas são a prova de que o sucesso pode estar aí, perto de
você, basta se empenhar para conquistar tudo que você
deseja.

Acredite em si mesmo e um ótimo ano novo!
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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.
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destaques do vitrine

Destaques do Vitrine 13
Aproveite o fim de ano para aumentar suas vendas! 
Confira os produtos que selecionamos neste Vitrine e nossas dicas para você conquistar cada vez mais clientes
ainda em 2016.

Para homens estilosos

Picnic Line
Escolha a composição nas páginas 52 e 53 do Vitrine 13.2016.
Perfeito para transportar refeições diferentes sem que se misturem.
• Para quem?
O Picnic Line é ideal para pessoas que gostam de viajar e fazer passeios ao ar livre.
• Como?
Com as férias chegando, nada melhor do que este produto para levar lanches e
refeições para qualquer lugar. Fale da alça e das bases encaixáveis, que se adaptam à
quantidade de comida a ser transportada.
• Onde?
Demonstre em parques e outros locais ao ar livre. Você pode até fazer um picnic e
convidar seus clientes e amigos para o encontro, que tal?

Linha Toque Mágico
Está se preparando para as ceias de final de ano?
• Para quem?
Ofereça para clientes que irão recepcionar festas de fim de ano. Eles irão amar!
• Como?
O dourado e o prata desta linha são perfeitos para levar o clima do Ano Novo para a mesa.
Reforce que estes produtos vão deixar a celebração mais bonita.
• Onde?
Aproveite as Experiências e os encontros com os amigos. Estas ocasiões são ótimas para
planejar as comemorações de final de ano e oferecer a linha Toque Mágico.

Fragrância London
Combina notas florais de jasmin, gerânio e violeta com fundo amadeirado.
• Para quem?
Ofereça para homens elegantes que se preocupam com a aparência. Você também pode indicar London
para mulheres que querem presentear pai, amigo, marido ou filho. 
• Como?
Aproveite as dicas do modo de aplicação na página 27 desta edição da Revista Você Pode.
• Onde?
Use as Experiências Tupperware para oferecer a fragrância London a seus clientes e também
apresentar os produtos Nutrimetics.

Lançamento!

Novas cores para celebrar!

Woody Oriental Citrus

Paola Kiwi Levenstein 
Presidente Tupperware Brands Brasil

A sua cidade virtual é a melhor ferramenta para incrementar ainda mais suas Experiências Tupperware.
Sempre atualizada com dicas que irão garantir o sucesso dos seus encontros, lá, você encontra receitas

preparadas nos produtos Tupperware e muito mais! Acesse a Tupper City e veja tudo que a sua cidade virtual tem a
oferecer. 
tuppercity.com.br

Você já acessou a Tupper City hoje?
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2016 foi um ano de muitas
realizações para a Distribuição Fênix,
de João Pessoa-PB. A Distribuição
iniciou suas atividades e, com garra,
foco e determinação, já conquistou o
incentivo Você Capa da Você Pode,
trazendo as cores, a simpatia e a
alegria do povo nordestino para as
páginas desta edição.

Se este foi um ano de conquistas,
Karoline Galvão e sua equipe
esperam que  2017 seja ainda mais
emocionante. E, para celebrar os
desejos para este ano que se inicia,
se uniram a Paola Kiwi, Presidente
da Tupperware Brands Brasil, e o
Diretor Nacional de Vendas, Rodrigo
Senday.

Monica Navalete 
Nova Líder Empreendedora

Suerda da SIlva
Empresária

Sandra Helena
Nova Líder Empreendedora

Iara Sousa
Líder Empreendedora Veterana

Sonia de Araújo
Nova Líder Empreendedora

Jarline Soares
Nova Líder Empreendedora

"Estar na capa da Revista Você
Pode é a realização do sonho da
minha mãe, que já foi Líder
Empreendedora. Estou
concretizando dois sonhos neste
momento mágico."

Jarline Soares

"Cada uma escolheu uma
cor que representa o que
quer para o próximo ano.
Minha cor representa a vida,
a alegria de estar aqui neste
dia tão especial!"

Joana Rodrigues

Acesse www.youtube.com/twbrasil e assista
ao vídeo do making of da sessão de fotos do
Você Capa da Você Pode.

Fazendo, acontecendo e colorindo a Revista Você Pode

5

Joana Rodrigues
Nova Líder Empreendedora

Francinalva Pereira
Líder Empreendedora Veterana

Celia de Araujo
Líder Empreendedora Veterana

A união de um time
vencedor

"Por um tempo conciliava as atividades de
Consultora e professora, mas vi na Tupperware
uma grande oportunidade de crescer. Em 2010
me tornei Líder Empreendedora e me dediquei
exclusivamente ao negócio. Dois anos depois fui
convidada para ser Empresária, chegando a ser
coroada no Realeza Vanguard como
1ª Duqueza. Ano passado abrimos a Distribuição
Fênix e hoje estamos aqui comemorando juntas a
conquista de ser capa da Você Pode! "

Karoline Galvão
Distribuidora

4

Você Capa da Você Pode
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experiência 

Experiência Tupperware
para um #Feliz2017 Pedidos de Ano Novo

Faça uma brincadeira para descontrair os convidados. Peça a eles que
escrevam seus desejos para 2017 em um papel com o seu nome no
verso. No final da Experiência, sorteie um dos papéis, faça a interação
entre os convidados e dê um brinde para o ganhador.

BEA 
Apresente o nível do BEA* que a Anfitriã ganhou e mostre
aos convidados as vantagens de receber uma Experiência
Tupperware. Você garante que outros encontros aconteçam,
faz a marcação de novas Experiências, garante suas vendas
no período de férias e ainda oferece a Oportunidade
Tupperware.

* O nível do BEA (Brinde Especial da Anfitriã) será entregue
conforme as vendas durante a Experiência realizada.

DRINK DE PÊSSEGO SEM ÁLCOOL
Tempo de preparo: 5 minutos
Rendimento: 1 porção

Produtos Tupperware
Quick Shake
Turbo Chef
Copo Íris 

Ingredientes
• 4 metades de pêssegos em calda
• Pedras de gelo
• 1 xícara de água de coco
• Água com gás
• Folhas de hortelã

Como Fazer
1  - No Turbo Chef, triture as metades dos pêssegos em calda.
2 - Transfira ¾ dos pêssegos triturados para o fundo

do Copo Íris 530 ml.
3 - Complete o copo com pedras de gelo.
4 - No Quick Shake, coloque o restante dos pêssegos triturados, 

a água de coco e chacoalhe bem.
5 - Coe o líquido do Quick Shake diretamente no Copo Íris 530 ml.
6 - Complete com água com gás e decore com folhinhas de 

hortelã.

O Ano Novo está chegando! Reúna seus convidados, faça demonstrações e dê dicas de como organizar uma
celebração de fim de ano. Marque novas Experiências, lembrando sempre de falar das vantagens de ser uma Anfitriã.
Este é o momento perfeito para lucrar e ganhar os reconhecimentos especiais deste período.

Vamos festejar?
Para convidar as pessoas para esta Experiência, peça para sua Anfitriã compartilhar o vídeo da Experiência #Feliz2017.
Diga a ela para também informar quando e onde acontecerá a Experiência.

Para brindar a chegada do Ano Novo!Receita para
celebrar
Para a receita sem álcool, o
Quick Shake, produto do seu
Kit Inicial, é o seu aliado.
Comente o quanto ele é
excelente para fazer
preparos em ocasiões
especiais, mas que também
é ótimo para o dia a dia. Faça
a receita e compartilhe este
momento, brindando o ano
que logo se inicia.
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Semana 49

ou

incentivo de atividade
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integrando corações

Empil háveis!
Tampa com sistema de encaixe perfeito

Para você que já é Líder
Especial para Líderes Empreendedores(as)

A cada Consultor(a) integrado(a), você tem vários benefícios. Confira:

Para quem está começando
na 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.* Atividade no
valor de R$ 540.

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

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

Na 4ª atividade você poderá
adquirir a PRÁTICA por
R$ 18.* Atividade no valor de
R$ 270 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 - Todo(a) Consultor(a) 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 Novos(as) Consultores(as)

Para ser um(a) Consultor(a) Integrado(a) e garantir ainda mais seu crescimento, é
importante também participar 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 o início de suas atividades, oferecemos 3 recursos:

Atendimento personalizado do Distribuidor Tupperware, Empresário(a) ou
Líder Empreendedor(a).

Kit Inicial para demonstração de produtos.

Treinamentos exclusivos grátis focados em seu desenvolvimento.√

√

√
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Linha Ilúmina Izak - Um artista, uma tela, uma inspiração: Você
Nesta parceria entre o ilustrador francês Izak Zenou e a Tupperware, nossos produtos são
a tela e você a inspiração para as ilustrações exclusivas que estampam esta coleção.

Linha Ilúmina Izak
Inovação no design.
Para servir com estilo e
exclusividade!

Com uma atividade mínima
CONQUISTE
1 Tigela  Ilúmina Izak - 200 ml

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

1 Tigela  Ilúmina Izak - 200 ml

Fique ativa e
conquiste produtos
inspirados em você

+ Lucro
Quanto mais Consultores(as) integrados(as) um(a) Líder
Empreendedor(a) tiver, maiores serão seus ganhos, podendo receber
brindes e produtos incríveis ou pontos extras para incentivos. 
+ Pontos
Lembre-se de que Recrutas Integradas também valem pontos que podem
ser trocados por prêmios na opção Resgate de pontos dentro do Site de Pedidos.

Importante: o resgate de pontos dos(as) Consultores(as) integrados(as)
precisa ser realizado conforme a disponibilidade dos produtos. Os
pontos conquistados por cada recruta integrada ficarão disponíveis
para resgate até 13 Vitrines do momento de sua integração. Os
resgates acontecem uma vez por trimestre.

Decoração exclusiva
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a importância do bea

Ao adquirir o BEA antecipadamente, você pode levá-lo
em suas Experiências durante o Vitrine 1.2017 e garantir
que novos encontros aconteçam no próximo período!

BEA antecipado
Um ano novo repleto de novas Experiências

Os(as) Novos(as) Consultores(as) só poderão adquirir o BEA após 12 semanas de cadastro. Dúvidas, entre em contato com a Distribuição para conhecer o programa
Integrando Corações. Consulte sua Distribuição sobre a atividade sugerida e presenteie as Anfitriãs que abrirem suas casas para a Experiência Tupperware. 

BEA  O Brinde Especial da Anfitriã do Vitrine 1..2017 - cód. 802061 3º nível já pode ser adquirido para as suas Experiências.

incentivo de atividade

Semana 50
Com o valor de R$ 540,00 (1º nível do BEA)
CONQUISTE
1 Miami Deo - Colônia Feminina 100 ml *
+  1 Caixa Versátil - 2,5 litros

Sua atividade vale
muitos produtos !

Semana 50

Com pedido mínimo da Distribuição adquira:
1 Jogo de Vitrines Tupperware/Nutrimetics
nº 1..2017 por apenas R$ 2,20 (3 unidades).
Verifique com o seu Distribuidor.

BEA - Linha Criativa - Turmalina traz sorte
No ano novo, traga mais sorte para sua cozinha com
esta linha que é um sonho de consumo! Ideal na hora de
preparar massas, recheios e outras receitas, ela é
indispensável para uma cozinha completa. Aproveite
este BEA incrível e marque mais Experiências para 2017!

*Atenderemos a Miami Deo-Colônia Feminina 100 ml até o final dos estoques. Na falta do
produto, atenderemos com o Paris Deo-Colônia Feminina 100 ml.

Das praias para a
metrópole, floresce uma
cidade movimentada
e cheia de energia.
Um convite ao calor
da vida, essa é MIAMI.
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C onfira a receita do biscoitinho da sorte na
“Casa da C onsultora”, dentro da Tupper C ity.

Frutal Floral Musk

Nova cor
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* Válido para os(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.

Semana 51
Com uma atividade mínima
CONQUISTE
2 Copos Colors Izak - 350 ml cada

Com o valor de R$ 540,00 (1º nível do BEA)
ADQUIRA
2 Copos Colors Izak - 350 ml cada
+ 1 Guarda Suco Izak - 1 litro

ou

incentivo de atividade

GRÁTIS*
PARA NOVOS(AS) CONSULTORES(AS) QUE
FICAREM ATIVOS(AS) COM O VALOR DE R$ 540,00 

Por apenas:

R$ 36,00
Cód.: 878758
E CONQUISTE
2 Copos Colors Izak - 350 ml cada

Semana 52
Com o valor de R$ 540,00 (1º nível do BEA)
ADQUIRA
1 Tigela Murano - 1,3 litro
+ 1 Tigela Murano - 4,3 litros

incentivo de atividade

GRÁTIS*
PARA NOVOS(AS) CONSULTORES(AS) QUE
FICAREM ATIVOS(AS) COM O VALOR DE R$ 540,00 

Por apenas:

R$ 37,00
Cód.: 878760

Mantenha-se ativa e
brinde as novas
conquistas

Sucesso para ativar e
lucrar +

Linha Murano
Tem a cara do verão e é perfeita para servir
frutas, saladas e fazer uma bela apresentação
nas festas de final de ano.

Decoração exclusiva

Nova cor
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Semanas 49, 50 e 51
Tendo, no mínimo, 2 atividades durante o período das
semanas 49, 50 e 51 no valor total de R$ 1.470,00 ou mais 
CONQUISTE:
1 Jarra Elegância - 1,6 litro
+ 4 Copos Elegância - 290 ml cada

atividade especial

Atividade Especial
para virar o ano
com muito requinte

Semana 53
Com o valor de R$ 540,00 (1º nível do BEA)
CONQUISTE
1 Super Caixa - 10 litros

incentivo de atividade

Ficar ativa é uma
super conquista

Acompanha 2 grades

4 copos

Super Caixa
Perfeita para conservar grandes volumes
de frutas, verduras e legumes. As grades
de fundo não deixam os alimentos
entrarem em contato com a água liberada,
mantendo-os conservados por mais
tempo.

Linha Elegância
Feita em policarbonato, é a
linha ideal para servir com
muito estilo.

Exemplos de conservação de alimentos dentro da Super Caixa

Peras e goiabas 5 a 15 dias*
Pêssegos e ameixas 10 a 20 dias*
Aspargos, brócolis e folhas verdes 15 a 20 dias*
Couve-flor, salsão e pepino 20 a 30 dias*

Atenção: para a conservação dos alimentos, a Super Caixa
deve estar totalmente fechada

*O tempo de conservação depende também de fatores como
estado e tipo do alimento na hora da compra.

Nova cor

Imperdível!
Grátis para

todos os
Consultores
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ou

*Verifique regra de Indicação Ativa na página 20.

Linha Criativa
Um conjunto indispensável na cozinha.
Prepare massas, tortas, bolos e doces,
na quantidade que desejar.

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

Ative 1 coração
e ganhe produtos
incríveis
GANHE
2 Tigelas Elegância - 3,2 litros cada

2
produtos

importados

Linha Elegância
Design moderno e inovador
na hora de servir. Surpreenda
com muito estilo.
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incentivo de indicaçãoincentivo de indicação

Em policarbonato

GANHE
Linha Criativa
Composta por: 2 peças  
1 Maxi Criativa Rosa Quartzo – 7,8 litros
+ 1 Jumbo Criativa Rosa Quartzo – 14 litros

7, 8 litros

14 litros

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.

QUEM INDICA:
√ Não pode estar em débito
√ O(a) indicado(a) estar em atividade*
√ Ter, pelo menos, um pedido mínimo neste Vitrine
√ Ter, pelo menos, um pedido mínimo entre as   

quinzenas 9 e 11.2017 
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GANHE
1 Tigela Thermo - 2,5 litros (base interna) - 3,1 litros (base externa)
+ 1 Tigela Design - 2 litros

ou

Um conjunto exclusivo!
Toda a tecnologia e design dos
produtos Tupperware para servir
com muita classe.

Ofereça oportunidade para
crescer e ganhar +

18 19

GANHE
Kit Nutrimetics - 4 peças 
1 NC Base líquida Mineral Matte Biscotti
+ 1 NC Demaquilante Facial Nutrimetics
+ 1 NC Blush Baked Nutrimetics Júpiter
+ 1 NC Express Máscara Alongadora para Cílios Nutrimetics

ou
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Kit Nutrimetics
Surpreenda com um olhar marcante e
uma pele impecável, do começo ao fim.
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Ativando 1 Coração = Indicando 1 Novo(a) Consultor(a)Ativando 1 Coração = Indicando 1 Novo(a) Consultor(a)

incentivo de indicaçãoincentivo de indicação

Em policarbonato

Função térmica
A sobreposição das Tigelas
Thermo Tupperware mantém os
alimentos quentes por mais
tempo.

Produto 2 em 1!
Tigela externa com tampa
que evita vazamento.

2
produtos

importados

*Verifique regra de Indicação Ativa na página 20.
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 Em 15 segundos, corta o
equivalente a 288 vezes

Lâmina em aço
para triturarBatedor para misturar

Puxador para cortar e
misturar sem esforço

incentivo de indicação

Ativando 2 Corações = Indicando 2 Novos(as) Consultores(as)
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Conjunto indispensável na sua cozinha
Uma seleção de produtos para você
fazer várias receitas incríveis, como o
Frozen de Mirtilo.

ATIVANDO 2 CORAÇÕES GANHE
Conjunto 3 peças
Composto por:
1 Tigela Batedeira Pro – 1,5 litro
+ 1 Batedor Tupperware
+ 1 Turbo Chef Plus - 730 ml

3
produtos

importados

Lançamento

Base antiderrapante 

E com 2 indicações leve:
tecnologia, design
e inovação

FROZEN DE MIRTILO
Tempo de Preparo: 20 minutos + 6 horas no freezer.
Rendimento: 10 porções.
Ingredientes
• 2 xícaras de mirtilos
• 2 xícaras de iogurte natural
• 2 colheres (sopa) de açúcar de confeiteiro
• 2 colheres (sopa) de açúcar refinado
• Raspas e suco de 1 limão pequeno
• 300 ml de creme de leite fresco gelado com mais de 30% de gordura

Como Fazer
1 - No Turbo Chef Plus - 730 ml, na função lâmina, bata bem os mirtilos até ficarem bem triturados.
2 - Na Tigela Batedeira Pro 1,5 litro, misture bem os mirtilos triturados, o açúcar 
refinado, o suco e as rapas do limão.
3 - Transfira para uma panela de fundo grosso e leve ao fogo médio, deixe ferver
e cozinhe por 5 minutos mexendo sempre para desfazer os mirtilos.
4 - Retire do fogo e passe a mistura por uma peneira para obter uma calda roxa
e viscosa. Aguarde esfriar.
5 - Novamente na Tigela Batedeira Pro 1,5 litro, bata o creme de leite com o
Batedor Tupperware até começar a ficar espesso.
6 - Acrescente o iogurte e o açúcar de confeiteiro e bata até incorporar bem.
7 - Por último, acrescente aos poucos a calda de mirtilos, e continue batendo
até incorporar e virar um creme liso e uniforme.
8 - Transfira a mistura para uma Caixa Ideal 1,4 litro e leve ao freezer. A cada 1
hora, retire para raspar com um garfo o gelo da superfície até completar 6 horas.

Tampa antirrespingo
para misturar

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 49 a 53.2016. Para
o brinde ser entregue para o(a) Consultor(a) Indicante, ele(a) deverá ter, no mínimo, uma Reunião Pessoal no período das semanas 09 a 12.2017, caso contrário, perderá o direito ao prêmio.
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Mais de 5.000 anos de
história esperam por você!

vip internacional 2017
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Jerusalém
Uma cidade que acumula milênios de história em seus sítios arqueológicos e uma cultura que possui
influências dos mais diversos povos que passaram pela região, além da culinária e paisagens que
dispensam comentários. 

Já fizemos viagens incríveis pelo mundo afora e visitamos lugares como: Portugal, Estados Unidos
África do Sul e México. Agora, nosso próximo destino será

23
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Cidade Velha de Jerusalém, Patrimônio
Mundial da Humanidade, tombada pela
Unesco, será um de nossos destinos. 

Mar Morto

Hotel

Centro Comercial

Muro das Lamentações

Na próxima Revista Você Pode, você saberá mais sobre outro local que
visitaremos em Jerusalém.
Confira o regulamento com seu Distribuidor ou na Tupper City.

22
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Sucesso: esta palavra define 2016 para a Tupperware.
Nossa Força de Vendas se superou e, para prestigiar o
empenho de nossos Consultores(as), Líderes
Empreendedores(as) e Empresários(as), listamos os

melhores em vendas do Brasil
no Vitrine 8.2016.
Quer ter seu nome nas
próximas edições da Você
Pode? Inspire-se nestas
pessoas!

24 25

Os melhores em
vendas do Brasil

incentivo de nomeações

palavra de vendas

Este ano de 2016 foi especial.
Quebramos diversos recordes, atingimos
novos patamares em recrutamento e
mostramos a todos que, com trabalho e
dedicação, podemos ir longe, mesmo em
face a qualquer crise ou desafio. Tenho
certeza que 2016 nos tornou muito mais
fortes e que, com isso, começaremos
2017 com o pé direito.

Estamos preparando produtos inovadores, cores exclusivas e
incentivos que vão garantir que o primeiro vitrine do ano seja incrível
com as Super Semanas!

Pensando nisso, temos um desafio: vamos fazer com que essas
sejam as melhores Super Semanas da História, mobilizando uma
quantidade de Consultores(as) como nunca antes!  Vamos

envolver e contagiar todas as pessoas que acreditam em nossa
marca e que, como nós, buscam sempre valorizar suas
conquistas e realizar seus sonhos.

Quero aproveitar ainda para agradecer todos(as) nossos(as)
Consultores(as), Líderes Empreendedores(as), Empresários(as) e
Distribuidores(as), que sempre estiveram ao nosso lado,
superando todos os obstáculos com paciência, perseverança e
otimismo, tendo sempre a certeza que estamos construindo
uma história de sucesso e um futuro que a todos inspira.

Desejo a todos ótimas festas e um ano novo cheio de alegrias!

Futuro que inspira você

Rodrigo Senday
Diretor Nacional de Vendas Tupperware Brands Brasil

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 1 Nomeação
Produtiva* GANHE:
1 Bolsa Disco Retrátil
Fechada: 29 cm de diâmetro
Aberta: 29 cm x 55 cm

Nomeações
Especial para Líderes Empreendedores(as)
Período de qualificação:
semanas 37 a 53.2016

O que é uma Nomeação? 
Nomeação 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).

1 Pasta Executiva
26,5 x 35,5 x 5 cm

+ 1 caderno personalizado

ou

29 cm

Com 2 Nomeações
Produtivas* GANHE:
1 Maxi Bolsa Tupperware
40 x 25 x 57 cm

Acompanha alça para ombro

55 cm

57 cm

25 cm

40 cm

Empresários(as)/Distrito

Colocação Distribuição Distrito Empresário(a)

1º Campo Grande Degraus de Safira Elisabete Luzia de S. Bernardes
2º Campo Grande Pantanal Umbelina  Lopes Ribeiro
3º Espetáculo Santarém Sandra da Rocha Garcia
4º Girassol Providência Ana Paula Bezerra da Silva Braga
5º Tropical Águias Olga de Morais Dourado
6º Inspiração Araucária Zulema Bonamigo
7º Planalto Atitude Nyzia Noemia Silva Ribeiro
8º Abaeté Constelação Aguida Regina Goncalves da Silva
9º Tropical Via Láctea Lucia Helena Gois da Silva
10º Planalto Vitória Laura Helena Alves Costa

Líderes/Grupo+Pessoal

Colocação Distribuição Líder Empreendedor(a)

1º Campo Grande Nadir Cardoso Evangelista
2º Campo Grande Margarida Gomes Sandim
3º Raio de Sol Silvana Alencar Amorim
4º Aliança Maria do Socorro Nobrega e Silva
5º Fênix Maria Joselia Rodrigues Menezes
6º Girassol Maria da Consolacao Alves Amaral
7º Zênite Raimunda Tereza de Souza
8º Fênix Maria José de Sousa Santos
9º Aliança Maria José Dantas Arboes

10º Ciranda Ines Helena Ceciano Soares

Consultores(as)

Colocação Distribuição Consultor(a)

1º Girassol Gabriel de Alencar Rodrigues
2º Charme Maria Elizangela dos Santos Silva      
3º Girassol Pamela Caroline Prado Rodrigues
4º Orion Maria Helena Lunardi Camargo
5º Campo Grande Marcos Aurélio Gotardi
6º Tropical Genilza da Silva
7º Inspiração Everton Lochs
8º Campo Grande Marcia Maria Ramos
9º Tropical Aurélio de Moraes 

10º Charme Maria do Carmo dos S. Nascimento

"Acredito que quando a gente quer
alcançar um objetivo, nos dedicamos
ainda mais. Sempre escolho um produto
de cada Vitrine para demonstrar e ter

pronta entrega para meus clientes. No Vitrine 8.2016
trabalhei com foco na Eco Tupper Marsala e minhas
vendas foram muito boas."

Maria Elizangela dos Santos Silva, Consultora da
Distribuição Charme-SP

DICA DE
SUCESSO
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seminário vanguard nutrimetics

incentivo especial / constelação das estrelas

Você nasceu para brilhar
como uma Estrela
Um evento para ficar na memória dos melhores Consultores(as) e Líderes Empreendedores(as)
em vendas pessoais no Brasil

*Cerimônia Especial da Distribuição
Além da oportunidade de participar do
Constelação das Estrelas, os(as)
Consultores(as) e Líderes Empreededores(as)
podem ser reconhecidos(as) com uma
cerimônia especial na Distribuição. Basta
completar 13 períodos consecutivos como
Estrela Dealer, em qualquer nível.

Os(as) Consultores(as) e Líderes Empreendedores(as) que,
durante o período de qualificação, atingirem a venda média
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.

Durante dois dias, você tem contato com temas essenciais
para o  crescimento de um(a) Líder Empreendedor(a)
Tupperware, como Liderança, Experiência e Gestão de
Pessoas, Gestão de Negócios Tupperware, Cálculos
Financeiros Tupperware e muito mais!

Já imaginou fazer parte desse grupo de Líderes neste
treinamento exclusivo? Sua oportunidade começa agora!

Confira as regras com seu Distribuidor ou acesse a Tupper City.

Especial para Consultores(as) e Líderes Empreendedores(as)
Período de qualificação: semanas 1 a 53.2016

Verifique os valores de vendas Estrela Dealer com seu Distribuidor.

Londres é uma cidade clássica com um toque de
modernidade. Sua autenticidade e dinamismo foram
inspirações para a criação da fragrância London. Uma
fragrância para homens que, assim como os londrinos,
são elegantes, estilosos e cosmopolitas.

A combinação das notas de jasmim, violeta e madeira
transmitem a intensidade e a sofisticação inspiradas
nesta metrópole.

ÚLTIMO PERÍODO

Treinamento para
liderar e crescer

Especial para Líderes Empreendedores(as)
Período de qualificação: semanas 49.2016 a 8.2017

Desenvolvimento, Experiências e motivação extra
estão esperando por você!

Aproveite o melhor
desta fragrância
Com as nossas dicas e a elegância da fragrância
London, você conquistará seus clientes.

Woody Oriental Citrus

Pulso Atrás da Orelha Pescoço

Você sabia que o local do corpo onde o perfume é aplicado faz a diferença?
As partes mais quentes do corpo, como pulso, pescoço e atrás da orelha, são as mais indicadas pois são locais onde possuem
maior circulação de sangue, desta forma, a fragrância evapora e libera sua essência com mais facilidade
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Confidence
becomes you*

*A confiança transforma você.

/TupperwareBrasilOficial tupperware.com.br/tv

tupperware.com.brtuppercity.com.brtupperwarebrasiloficial

/TWBrasilOficial

É só visualizar e trabalhar com amor

A gente tem que ter um olhar positivo para tudo na
vida. Foi assim que me tornei uma Consultora
Tupperware, em 2006.

Eu estava fora do mercado de trabalho há uns seis
anos e achava que precisaria ter experiência para me
destacar. Mas o tempo provou que não. Com coragem
e confiança nos produtos, fui aprendendo e três
meses depois me tornei Líder.

Pude viajar pela Tupperware para Orlando, nos EUA, e
foi quando me perguntaram como eu me via dali a
cinco anos. Respondi que me via como uma
Distribuidora Tupperware, e exatamente cinco anos
depois consegui realizar esse sonho. Foi incrível!

Devo isso à minha família, amigos e colegas da
Tupperware,  por sempre pensarem positivo e ter
confiança. Foi assim que eu conquistei a minha
independência financeira, reformei minha casa, viajei
pelo País e para o exterior. Com o reconhecimento da
Tupperware, a cada dia eu me sentia mais poderosa.
Agora já planejo os próximos cinco anos e tenho
certeza de que vou realizar o que eu visualizar.

E você? Já pensou como quer estar daqui a cinco
anos? É só idealizar e trabalhar com amor, que você
consegue.

Fernanda
Distribuidora
Tupperware

São Paulo - SP
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