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O maior evento da Tupperware 
Brands Brasil espera por você 
em um lugar paradisíaco

2017



Super Seminário 2017Super Seminário 2017
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Consultor(a)

20 VAGAS para os(as) melhores 
Consultores(as) em VENDAS dentro 
do período de qualificação

Novo(a) Líder Empreendedor(a)  
- nomeado(a) a partir  
da Semana 9.2016

110 VAGAS para os(as) melhores  
em pontuação, desde que cumpram  
os critérios mínimos:
• 35 corações ativos de grupo
• Ser Vanguardista na média do período

Líder Empreendedor(a) Veterano(a) 
- nomeado(a) até a Semana 8.2016

420 VAGAS para os(as) melhores  
em pontuação, desde que cumpram  
os critérios mínimos:
• 45 corações ativos de grupo
• 1 nomeação produtiva
• Ser Vanguardista Bronze na média 

do período

Novo(a) Empresário(a)  
- nomeado(a) a partir  
da Semana 9.2016

TODOS(AS) os(as) que atingirem  
os critérios mínimos:
• 120 corações ativos no distrito
• R$ 81.000 em vendas no distrito 

(média do período)
• 3 nomeações produtivas

Empresário(a) Veterano(a)  
- nomeado(a) até a Semana 8.2016

TODOS(AS) os(as) que atingirem  
os critérios mínimos:
• 150 corações ativos no distrito
• R$ 162.000 em vendas no distrito 

(média do período)
• 5 nomeações produtivas
• Ter pelo menos um(a) Líder 

Empreendedor(a) em seu distrito 
que tenha atingido os critérios 
mínimos para o evento

Distribuidor(a)

TODOS(AS) os(as) que atingirem  
os critérios mínimos

Critério INDIVIDUAL:
• Ter, no mínimo, 1 pessoa que atingiu 

os critérios mínimos do evento

Critério COM ACOMPANHANTE:
• Ter 5 classificados(as) para o evento

Tabela de Pontuação
Vendas: 
R$ 1,00 em vendas  
do grupo/distrito = 1 ponto
Recrutamento: 
Cada coração ativo  
do grupo/distrito = 1.000 pontos
Cada coração ativo do  
grupo/distrito, após atingirem  
o mínimo = 2.000 pontos
Nomeações: 
Cada nomeação produtiva valerá 
pontos, conforme a semana:
Semanas: 9 a 16.2017  
= 15.000 pontos
Semanas: 17 a 24.2017  
= 10.000 pontos
Semanas 25 a 28.2017  
= 5.000 pontos
Integradas: 
Recrutas integrados(as) valem 
pontos para os(as) Líderes 
Empreendedores(as) e poderão 
ser resgatados nos Vitrines  
3 e 6.2017.

Considerações
- Participantes não podem estar 

em débito
- Vendas e Recrutamento do grupo 

ou distrito filhote, se nomeados 
dentro do período de qualificação 
do incentivo, contarão para o 
grupo/distrito mãe durante todo  
o período de qualificação*

- Os(as) nomeados(as) fora do 
período de qualificação terão 
somente suas vendas contadas 
para o grupo mãe dentro 
do período das 13 semanas, 
conforme tabela Vanguard

- Nomeações com grau de 
parentesco não contam

- Vendas precisam ser pagas até 
a última semana de qualificação 
(pagamentos posteriores  
não contam)

- Os parentes de Distribuidores(as) 
que são parte da Força de 
Vendas participarão do Super 
Seminário, desde que cumpram 
os critérios lançados e estejam 
dentre as vagas com maiores 
pontuações, mas não farão 
parte dos reconhecimentos que 
acontecerão durante o evento

- Verifique o valor de participação 
com seu(sua) Distribuidor(a)

- Poderá haver lançamentos extras 
durante o período de qualificação

Este paraíso espera por você!

Já fomos para Atibaia - SP, Praia do Forte - BA, Foz do Iguaçu - PR 
e agora vamos desembarcar na Costa do Sauípe - BA para o maior 
evento da Tupperware Brands Brasil, nosso Super Seminário 2017! 

Vamos reunir em um resort 5 estrelas os(as) Consultores(as), 
Líderes Empreendedores(as), Empresários(as) e Distribuidores(as) 
para momentos de emoção e reconhecimento.

Serão 4 dias repletos de surpresas exclusivas para você, em  
um cenário cercado de 10 piscinas e pela cultura, gastronomia  
e beleza do litoral baiano.

Confira em sua próxima Revista Você Pode o que  
reservamos para você no Super Seminário 2017!

Resort 5 Estrelas

Período de qualificação: 
Semanas 9 a 28.2017

Especial para: 
Consultores(as), Líderes, 
Empreendedores(as), 
Empresários(as)  
e Distribuidores(as)

Momentos únicos e especiais Dias repletos de surpresas

Conforto para seu descanso

2017

Assista ao vídeo  
de lançamento do  

Super Seminário 2017, 
dentro do Prédio de 

Incentivos,  
na Tupper City
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destaques do vitrine

Abra as portas 
para o aprendizado

palavra da presidente

O conhecimento é um bem valioso que construímos 
ao longo de nossa vida para a nossa evolução 
profissional ou pessoal. Ao oferecermos 
conhecimento, nós da Tupperware Brands Brasil, 
acreditamos que podemos ajudar você a aumentar 
suas chances de sucesso em todos os campos  
da sua vida.

Por isso, aproveite e conheça o iTUP, sua nova 
plataforma de treinamento on-line. Com ele, você 
escolhe onde e quando poderá aprender sobre  
nosso negócio, nossos produtos e muito mais.

Descubra um novo mundo de aprendizados  
e torne-se cada vez mais confiante para realizar 
coisas extraordinárias.

índice

Revista VP Tupperware é uma publicação da Dart do Brasil
Tiragem: 370.500 exemplares / distribuição interna - venda proibida

Expediente:
Gerente de Comunicação: Andrea Aumond
Supervisora de Comunicação: Fernanda Jesus
Editorial: Manoella Jubilato
Coordenadora de Relacionamento: Cibele Cavalcante
Coordenadora de Merchandising: Adenise Fraga
Fotos: Gabriel Suzuki, Jean Philippe e Wesley Morais
Redatora: Rejane Carvalho - Mtb 46024-SP
Criação, Direção de Arte e Produção Gráfica: Promosapiens
Impressão: Abril Print

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 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. 

Expediente

Refrigerar Congelar

Micro-ondas Armazenar

Preparar

Servir

Paola Kiwi Levenstein  
Presidente Tupperware Brands Brasil

Destaques  
do Vitrine 3.2017

Especialmente para seus(suas) clientes
Neste Vitrine 3.2017, trazemos os produtos 
ideais para você aumentar suas vendas.
Aproveite estas dicas e mostre todas  
as possibilidades que nossos produtos 
podem oferecer.

Cristalware 2 Litros
Seus(suas) clientes não querem perder  
tempo mexendo brigadeiro no fogão?  
Com o Cristalware 2 Litros, é possível fazer  
um brigadeiro de colher em poucos minutos  
no micro-ondas. Ofereça este aliado  
na cozinha para preparar um dos doces 
preferidos dos brasileiros.

Rio Deo-Colônia
Toda mulher adora um perfume, e a  
Rio Deo-Colônia é a fragrância Nutrimetics 
inspirada na essência da metrópole brasileira. 
Confira as dicas de demonstração na página 27 
desta revista e incremente suas vendas com  
a marca de beleza que vai além.

Eco Kids Garrafa Coelho  
e Porta Sanduíche Coelho

Que tal presentear pessoas queridas com 
chocolates dentro do Porta Sanduíche Coelho 
junto com a Eco Kids Garrafa Coelho?  
Apresente esta surpresa original e sugira  
para seus(suas) clientes.
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#amochocolate

#amochocolate
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experiência

BEA*: sucesso garantido
Alguns dias depois da Experiência, Regiane entrega o BEA 
(Brinde Especial da Anfitriã) à Anfitriã, em agradecimento 
por ter aberto as portas de sua casa para a demonstração 
dos produtos. Assim, ela também atrai as convidadas a 
receberem a Experiência Tupperware e ganharem uma 
seleção exclusiva de produtos.

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

Alma do negócio
“A Experiência é a alma do nosso negócio. Você reúne 
várias pessoas em um mesmo local para um encontro 
divertido, onde trocamos conhecimento sobre cozinha  
e damos orientações. É algo bem agradável.”

Uma delícia fácil  
de preparar na  
sua Experiência
Receita de Macarrão com frango desfiado 
enviada por Regiane Azevedo, preparada  
com os produtos do Kit Inicial  
do Programa Integrando Corações.

Tempo de preparo: 20 minutos. 
Rendimento: 3 porções.
Ingredientes
Macarrão
• 300 gramas de macarrão tipo parafuso
• Água
Molho
• ½ xícara de milho
• ½ xícara de ervilha
• 1 caixinha de creme de leite
• 1 colher (sopa) de molho de tomate
• ½ xícara de maionese
• 250 gramas de frango cozido e desfiado
• Cheiro-verde picado no Turbo Chef a gosto
• Sal a gosto
Como fazer
1. Coloque o macarrão na Múltipla  

e acrescente água até cobri-lo.
2. Deixe a tampa na diagonal para que o vapor 

possa sair e leve ao micro-ondas por  
16 minutos na potência máxima.

3. Enquanto isso, em uma Criativa de 3 Litros,  
coloque os ingredientes do molho e 
misture bem.

4. Retire o macarrão do forno  
de micro-ondas e escorra.

5. Aqueça o molho em um Cristalwave, 
coloque-o sobre o macarrão e sirva.

Confira esta deliciosa receita  
de Macarrão com frango desfiado  
na Tupper City.

experiência

Quando Regiane iniciou suas atividades com a Tupperware, 
não fazia Experiências, apenas repassava o Vitrine para  
as amigas. Logo, sua Líder Empreendedora a orientou  
e incentivou a participar de treinamentos na Distribuição  
e a fazer uma Reunião de Lançamento em sua casa.  
Em pouco tempo, foi se aperfeiçoando e percebeu que 
realizar uma Experiência Tupperware é certeza de vendas  
e de marcações de, pelo menos, mais duas demonstrações 
para Anfitriãs diferentes. Hoje, Regiane só trabalha  
com Tupperware e adora o que faz.

Nossos(as) Consultores(as) compartilham suas Experiências  
para você aproveitar todas as oportunidades de negócio que  
a Tupperware oferece.

A voz da Experiência

“Só a prática nos leva a melhorar e perder o medo.  
Comecei a fazer Experiências e hoje só trabalho assim,  
quase todos os dias tenho alguma agendada”. 
Regiane Azevedo, Líder Empreendedora da Distribuição Girassol, em Campinas - SP
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O Kit Inicial do Programa Integrando Corações  
é seu parceiro nas Experiências Tupperware.

Conhecimento, a chave para o sucesso
Nossa Líder Empreendedora sempre busca se 
aperfeiçoar, fazer treinamentos e colocar em prática 
seus conhecimentos. E quanto mais Regiane pratica, mais 
vê resultado. Para ela, o maior sucesso é poder levar 
soluções para a vida das pessoas, e a venda acaba  
sendo consequência.

Primeiro passo
O ponto de partida para uma Experiência de sucesso é 
marcar com a Anfitriã a data do encontro e fazer o convite 
às convidadas por e-mail, telefone ou pelas redes sociais.
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Prêmio Líderes 

Prêmio C onsultor(a)

O Mega Encontro de Aniversário é um evento da sua Distribuição* para comemorar os 41 anos  
da Tupperware no Brasil, onde você conhece os lançamentos e incentivos especiais para os próximos 
períodos, além de ter a chance de ganhar produtos exclusivos.

Todos(as) os(as) Líderes Empreendedores(as) 
qualificados(as) ganharão:
1 Tigela Maravilhosa 500ml
+ 2 Tigelas Maravilhosa 750ml cada
+ 1 Tigela Maravilhosa 1 Litro
+ 2 Tigelas Maravilhosa 1,8 Litro cada
+ 1 Tigela Maravilhosa 2,6 Litros
+ 1 Saladeira 6,5 Litros

O aniversário é da 
Tupperware, mas 
quem ganha o 
presente é você!

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

Os(as) Consultores(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

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.

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)  
O(a) Empresário(a) que for, no 
mínimo, Círculo da Excelência 
Prata na média do período, 
ganhará um Kit com 50 
produtos Tupperware diversos.

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

Mega EncontroMega Encontro

Último  
período de 

qualificação
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incentivo de atividade

semana 9

Com uma atividade mínima, ganhe:
1 Tupper Redondinha Chocolate 500ml

Com uma atividade no valor de R$ 540,00 (1º nível do BEA), ganhe:
1 Tupper Redondinha Chocolate 500ml  
+ 1 Porta Tudo Chocolate 10 Litros

Fique ativa e conquiste 
uma decoração única!
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Pedaços de bolos, cupcakes, 
bombons. Aqui é o lugar 
certo para armazenar 
essas gostosuras!

Tampa levemente 
translúcida

Decoração 
#amochocolate

Lançamento

integrando corações

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

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

4a atividade
Diferentes cortes  
em sua demonstração

O Programa Integrando Corações traz o Kit Inicial com produtos de sucesso, para 
você, Novo(a) Consultor(a), já começar as Experiências Tupperware e lucrar muito!
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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.

5a atividade
Pica e corta alimentos 
sem esforço

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 em sua 
Experiência?

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 Consultor(a) 
Integrado(a), você pode receber brindes e produtos 
exclusivos ou pontos extras para incentivos especiais.  
Confira o regulamento com seu(sua) Distribuidor(a).

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



a importância do BEA

semana 10

Pão de mel, chocolate e outras delícias 
armazenados com muito carinho

12 13

incentivo de atividade

Permaneça ativa  
e leve doçura 
para sua  
cozinha

A forma com tampa mantém 
o sabor de sua receita e não 
absorve cheiro do freezer

Armazene doces  
sem moderação,  
por mais tempo

Com uma atividade no valor de R$ 540,00  
(1º nível do BEA), ganhe:
1 Forma de Gelo Rosa Quartzo
+ 1 Pote Master Chocolate 1,5 Litro

semana 10

Confira a receita deste delicioso Ganache  
de chocolate com tangerina na Tupper City.

BEA Antecipado  
para Experiências 
cativantes

1,7L

1,7L

500ml

500ml

5,5L

2,4L

2,4L

1,1L

1,1L

Lançamento

Com pedido mínimo da 
Distribuição, adquira: 1 Jogo 
de Vitrines Tupperware  
/ Nutrimetics 4.2017  
por apenas R$ 2,20  
(3 unidades). Verifique com 
seu(sua) Distribuidor(a).

Vitrine 03 | 2017
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A felicidade mora numa 
colher de brigadeiro!
#amochocolate

BEA  O Brinde Especial da Anfitriã do Vitrine 
4.2017 – cód 802216 já pode ser adquirido para 
suas Experiências.

Ao adquirir o BEA antecipadamente, você pode 
levá-lo para suas Experiências durante o Vitrine 
4.2017 e garantir que novos encontros aconteçam 
no próximo período.      

         BEA Tupper Caixa Scrapbook 
As Tupper Caixas, que são ideais para conservar 
alimentos secos ou cozidos, chegam ao BEA com  
a estampa especial Scrapbook, inspirada nos 
cartões comemorativos que a presidência 
Tupperware Brands Brasil envia para você em 
incentivos especiais e datas comemorativas.  
Tudo isso para que sua Anfitriã também  
entre neste clima.



incentivo de atividade

semana 12
incentivo de atividade

Continue ativa e deixe  
seu freezer mais colorido

Com sua atividade,  
você conquista muito mais

Mantém o sabor  
e a textura do sorvete 

Não racha com as 
baixas temperaturas 
do freezer

A tampa conserva o alimento  
sem perder o sabor

Para servir todas as 
gostosuras que quiser!

semana 11

14 15

Com uma atividade mínima, ganhe:
1 Jeitoso Rosa Quartzo 900ml

Com uma atividade no valor de R$ 540,00 (1º nível do BEA), adquira:
1 Caixa Ideal Rosa Quartzo 1,4 Litro 
+ 1 Maxi Caixa Rosa Quartzo 2,5 Litros
por apenas R$ 42,00 (cód.: 878835), e ganhe:
1 Jeitoso Rosa Quartzo 900ml

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

*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. 

Com uma atividade no valor de R$ 540,00 (1º nível do BEA), adquira:
1 Tigela Murano Rosa Quartzo 1,3 Litro 
+ 1 Tigela Murano Rosa Quartzo 4,3 Litros
por apenas R$ 39,00 (cód.: 878837).

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

*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. 

Nova
cor



Consultor(a), indique e 
ganhe estes produtos

Com as bases separadas, 
você tem dois produtos!

Tampa da base externa 
evita vazamentos

As Tigelas Thermo 
acompanham  
colher

Bases juntas conservam 
os alimentos quentes por 
mais tempoO
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atividade especial

Atividade especial com  
um toque do chocolate

O encaixe para o dedo 
permite misturar  
os ingredientes com  
mais firmeza

3 tamanhos na sua 
Atividade Especial

Facilita a preparação de 
bolos, recheios e tudo que 
sua imaginação permitir

Tendo, no mínimo, 2 atividades durante  
o período das Semanas 9, 10 e 11 no valor  
total de R$ 1.470,00 ou mais, ganhe: 
1 Mini Criativa Chocolate 1,4 Litro
+ 1 Criativa Chocolate 3 Litros
+ 1 Maxi Criativa Chocolate 7,8 Litros

atividade especial

16

incentivo de indicação

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

Ativando 1 Coração, ganhe:
2 Tigelas Thermo Mint  
2,5 Litros (base interna) 3,1 Litros (base externa) cada  

17

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 3.2017.
• Ter, pelo menos, um pedido mínimo entre  
  as Semanas 21 e 24.2017.  

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.

Nova
cor

Verifique a regra de Indicação Ativa na página 21.



incentivo de indicação

Consultor(a), mais  
produtos para você!

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

Verifique a regra de Indicação Ativa na página 21.
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incentivo de indicação

A linha Cristalware vai do freezer ao micro-ondas  
e permite preparar os alimentos conservando o seu 
sabor. A válvula na tampa possibilita o escape do 
vapor, o que garante maior segurança durante  
a preparação e aquecimento dos alimentos. 

É muito policarbonato 
para sua indicação

Ganhe:
1 Conjunto Cristalware composto por:
1 Cristalware Retangular 1,75 Litro
+ 1 Cristalware 3 Litros
+ 1 Cristalware Retangular 3,5 Litros

Possui base 
translúcida para 
visualização do 
alimento

Resiste às altas temperaturas do micro-ondas 
e às baixas temperaturas do freezer

Válvula para  
saída do vapor

 Ideais para diferentes preparações

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

18 19

Ganhe:
1 Conjunto de Tigelas Batedeiras em cor 
exclusiva Neon! Composto por 3 peças:  
1 Tigela Batedeira Rosa Neon 1 Litro 
+ Tigela Batedeira Amarela Neon 2 Litros 
+ Tigela Batedeira Laranja Neon 3,5 Litros

Tonalidades vibrantes que 
são tendência neste ano

As mulheres adoram estar 
preparadas para todas as 
ocasiões. Por isso, indique e 
conquiste mais produtos para  
usar e demonstrar a qualidade  
da Nutrimetics.

Ganhe:
1 Conjunto Nutrimetics  
composto por 6 itens: 
1 NC Express Batom Quick Nude
+ 1 NC Express Batom Anytime
+ 1 NC Express Batom Sunday Morning 
+ 1 NC Express Batom Day by Day
+ 1 NC Express Máscara para Cílios 
+ 1 NC Lápis Marrom Nutrimetics
 

Tigelas  
Batedeiras  

nas cores Neon 
em 1ª mão  
para você!

6 
produtos
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incentivo de indicação

A Garrafa Térmica vem em cor exclusiva Chocolate 
e Rosa com toda a tecnologia Tupperware que 
conserva a bebida quente por até 12 horas.

Ativando 2 Corações, ganhe:
1 Garrafa Térmica 1 Litro
+ 2 Tigelas Toque Mágico 500ml cada
+ 1 Tigela Toque Mágico 4,3 Litros
+ 4 Canecas 350ml cada

Três posições de tampa:  
encher, servir e fechar
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    Ativando 2 Corações = indicando 2 Novos(as) Consultores(as)
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incentivo de indicação

Com um simples toque, você 
terá alimentos fresquinhos 
 por mais tempo 

Regra de Indicação Ativa
O(a) Consultor(a) Indicado(a) será considerado(a) ativo(a) após atingir, em até duas semanas depois da 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 9 e 12.2017. Para o brinde ser entregue ao(à) Consultor(a) Indicante, ele(ela) deverá ter, no mínimo, uma Reunião Pessoal no período das Semanas  
21 a 24.2017, caso contrário, perderá o direito ao prêmio.

Indique 2 Consultores(as)  
e ganhe 8 produtos! 

20



incentivo de nomeação

palavra de vendas 

Estar um passo à frente é 
essencial para seu sucesso!

Esta frase reflete muito sobre o sucesso. Mas você deve 
estar se perguntando: “Como estar um passo à frente?  
O que isso significa?”.

Significa que precisamos aprender a nos dedicar e, para 
nós, não seria diferente. Antecipar-se e aprender tudo sobre 
o período vigente de um Vitrine, conhecer a fundo sobre 
Oportunidade Tupperware antes de oferecê-la a alguém  
e fazer os treinamentos em sua Distribuição são a chave  
para seu sucesso pessoal e profissional.

Por meio de nossos(as) Distribuidores(as), disponibilizamos 
treinamentos, a cada período, para que você possa se 

aprimorar cada dia mais e mais! Afinal de contas,  
é essencial passar confiança e entendimento na venda  
de um produto ou oferecendo a Oportunidade.

Por isso, aproveite tudo que preparamos especialmente 
para você e tenha a certeza de que, juntamente com 
seu(sua) Distribuidor(a), daremos todo o apoio para que  
você tenha sucesso, pois é isto que queremos.

Estar um passo à frente é a chave do sucesso. Boas vendas!

 
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

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

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 Força de Vendas

É quando um(a) Líder Empreendedor(a) nomeia um(a) 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).

22

ranking de recrutamento

Os melhores em 
Recrutamento  
do Brasil

Estes(as) foram os(as) melhores 
Empresários(as) em Recrutamento do Vitrine 
11.2016, durante as Super Semanas. Parabéns 
por mais esta conquista e continuem 
recrutando! Na próxima Revista Você Pode, 
torça para que seu nome também esteja aqui 
e conte com a gente para fazer o seu melhor.

23“Como Empresária, eu procuro motivar meu 
distrito e ser um bom exemplo para minhas 
Líderes Empreendedoras. Procuro mostrar para 
minhas Líderes que a Experiência Tuppperware 
também é uma boa maneira para recrutar, 
pois além de vender, você consegue oferecer 
a Oportunidade Tupperware para Anfitriã e 
convidadas.” Lindalva Firmino da Silva,  
Empresária da Distribuição  
Carioca - RJ

Dica de 
sucesso

Empresários(as)/Distrito
Colocação Distribuição Distrito Empresário(a)
1º Grande Vitória Distrito Norte Maura da Conceição Lopes
2º Charme Zona Leste Maria Goncalves Araújo Silva
3º Carioca Aliança-Carioca Lindalva Firmino da Silva
4º Grande Vitória Distrito Vila Velha Meirilandes Lopes da Silva Pires
5º Atitude Zona Oeste Ângela de Oliveira Silva
6º Atitude Boas Novas Célia Pereira Moita
7º Espetáculo Santarém Sandra da Rocha Garcia
8º Charme Luz Rosineide Duarte da Costa da Silva
9º Alto Astral Alto Astral Maria Aparecida de Sousa
10º Safira Rocha Maria Aparecida Florencio



iTUP

Conhecimento  
na palma  
da mão

Agora, você pode aumentar seus conhecimentos sobre os universos 
Tupperware e Nutrimetics acessando o iTUP pelo celular ou tablet.  
O aplicativo é o seu aliado, com conteúdo atrativo e selecionado para 
cada nível de sua jornada dentro da Tupperware.

Tudo isso e muito mais! Acesse a qualquer hora e em qualquer lugar. 

constelação 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.

Aqui  
você brilha

Ser uma Estrela Dealer é ser reconhecido(a) por toda 
dedicação aos nossos produtos e à nossa marca.  
O período de qualificação continua. Fique atento(a)!
Especial para Consultores(as) e Líderes Empreendedores(as)  
Período de qualificação: Semanas 1 a 52.2017

Como me tornar uma  
Estrela Dealer?

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

*1º nível do BEA = R$ 540,00

24 25

Menu  
O menu lateral é fixo e permite que a navegação 
seja feita de forma prática e intuitiva.

Dividida em módulos temáticos, a Trilha 
do(a) Novo(a) Consultor(a) libera o  
acesso a novos cursos, de acordo com  
o aproveitamento e aprendizado adquirido 
em cada etapa.

Vídeos exclusivos
Neste espaço, você encontra 
mensagens e vídeos exclusivos  
da Presidência e Diretoria 
Tupperware.

Acesse www.tuppercity.com.br  
e aprenda com o iTUP!

Trilha de Aprendizagem
No iTUP, o(a) Novo(a) Consultor(a) acessa 
sua trilha de conhecimento que o(a) habilita 
para seu início na Tupperware.
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Nutrimetics

Se tem um produto que as brasileiras adoram é o 
perfume, tanto que o Brasil é o 2º maior mercado  
em vendas de fragrâncias do mundo.

E como a Nutrimetics ajuda você a aproveitar  
o potencial deste mercado tão grande?

Neste Vitrine 3.2017, a fragrância  
Rio Deo-Colônia é destaque trazendo  
toda a essência da mulher carioca  
para incrementar suas vendas.

Essência Carioca

Aproveite estas dicas e confira na Tupper City , dentro do Centro de Inovação e Produtos, mais informações 
sobre a fragrância Rio, como a pirâmide olfativa e toda a inspiração dessa essência carioca.

Aposte na demonstração do produto!  
Tenha sempre à mão:

- 1 Flaconete Rio, para iniciar suas demonstrações

- 1 Fragrância Rio 100 ml, para seus(suas) clientes   
  conhecerem o design do produto

- 1 Bloco de Fitas Olfativas*, para seus(suas)  
  clientes experimentarem a fragrância

*Anote seu telefone nas fitas olfativas. Assim, 
seus(suas) clientes vão entrar em contato e você  
vai vender muito mais!

Você adquire o Bloco de Fitas 
Olfativas no Site de Pedidos  
e estreita o relacionamento com suas 
clientes fazendo demonstrações  
do produto

O flaconete , à venda no Site de 
Pedidos, permite à cliente experimentar 
a fragrância em sua pele

Floral Gourmand Frutal

Rally de Natal

Reconhecemos  
as conquistas  
e celebramos  
o que está por vir!
Mais de 80 mil pessoas celebraram os bons 
resultados de 2016 e conheceram o que está 
por vir em 2017 durante os Rallies de Natal das 
Distribuições Tupperware em todo o Brasil.

De norte a sul do País, os(as) participantes puderam 
concorrer a sorteios, receber reconhecimentos 
e participar de momentos de descontração para 
comemorar o sucesso do ano que passou, além  
de conhecer e ver de perto a preciosidade das 
premiações das Super Semanas 2017, para iniciar  
um ano tão promissor quanto 2016!

Rally de Natal

Distribuição Atitude - RJ

Distribuição Grande Vitória - ES

Distribuição Planalto - GO

Distribuição Aliança - RN



Confidence
becomes you*

Acredite em seu sucesso!

Foi depois de aceitar participar de uma 
Experiência que comecei minha história 
na Tupperware. Era recém-formada em 
Direito e não tinha emprego. Então, me 
tornei Consultora. Passado um tempo, fui 
convidada para ser Líder Empreendedora. 
No começo, fiquei insegura, imaginando 
que não fosse dar conta, mas arrisquei. E 
valeu muito a pena. 

Sempre falo para as pessoas que elas 
precisam experimentar. Só assim saberão 
se dará certo. Eu digo com sinceridade: 
“acredite em você!”. O que aconteceu 
comigo foi o resultado da minha confiança 
em apostar nas oportunidades que 
estavam à frente. 

Atualmente, estou vivendo um momento 
tão colorido como são os produtos 
Tupperware. Sou uma Empresária 
apaixonada pelo que faço. Enquanto minha 
vida é transformada, vejo que muitas 
pessoas ao meu redor e suas famílias 
também são. Meu desejo é conhecer 
cada vez mais pessoas e inspirá-las a 
também dizerem “sim” para uma carreira 
de sucesso.

*A Confiança Transforma Você

Elisabete
Empresária 
e Imperatriz 

Vanguard 2016
Campo Grande 

MS


