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Elas chegaram!  
Confira a nova linha das Tupper Caixas!

Páginas 26 e 27

Aniversário Tupperware®  
repleto de presentes para você!
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CrisTiAnE FrEiTAs
rosE duArTE

ConsulTorA 
5 anos de Tupperware® 

Distribuição SAFIRA 
Cachoeiro de Itapemirim/ES

EmPrEsáriA 
16 anos de Tupperware® 

Distribuição ChARmE 
São Paulo/SP

T rabalho como agente de saúde em minha 
cidade e precisava muito de um reforço na 

minha renda. Na hora certa me ofereceram a 
oportunidade de me tornar uma Consultora. 
Foi a melhor decisão que tomei e hoje só 
tenho a agradecer. Tenho crédito na praça, 
reformei minha casa, o quarto dos meus filhos, 
tenho carro, eu falo com orgulho que tudo que 
tenho dentro da minha casa comprei com meu 
trabalho na Tupperware®. Tudo mesmo! Minha 
maior conquista é oferecer aos meus filhos o 
que não pude ter quando mais nova. Em 2020, 
eu precisei repensar minha forma de atuação 
e falo pra você, desde então o resultado 
está sendo surpreendente. Desenvolvi novas 
estratégias, me aproximei dos meus clientes, 
faço vídeos, gincanas e estou vendendo 
muito mais do que antes! Eu consegui!

Eu conheci a Tupperware® em uma 
demonstração, na comunidade onde eu 

vivia. Desde então, já são 16 anos de muitas 
histórias! Nesse caminho, eu trouxe a minha 
família para o negócio: meu filho, que já 
é Vanguard aos 17 anos e quer seguir os 
meus passos no futuro, e minha filha, que 
está entre as 5 melhores Líderes da nossa 
Distribuição. Quanto orgulho! Entre tantas 
conquistas, as que mais me marcaram 
foram a compra da minha casa própria 
e também ter investido nos estudos dos 
meus filhos. Meus filhos são o meu orgulho 
e o meu maior motivo de agradecer 
todos os dias. Foi por causa deles que me 
motivei a aprender sobre as redes sociais 
e novas tecnologias nos últimos meses 
e hoje tenho ainda mais sucesso no meu 
negócio. Meus parabéns vão para eles!

Uma história
ConTAdA Por PEssoAs

A Tupperware® completa 45 anos no Brasil, uma jornada repleta de oportunidades e sonhos 
realizados. E qual a melhor forma de celebrar esta data? Compartilhando conquistas! 

Cristiane conta com muito orgulho como conseguiu tudo o que tem hoje. Margarida, aos 
81 anos, segue ativa. Erenita nunca desistiu e continua inspirando muita gente. Geraci foi 
em busca dos seus sonhos e relembra a emoção de subir ao palco. Rose se orgulha de 

ter seus filhos seguindo seu caminho. Zulmira já teve sua história contada em um livro da 
Tupperware®. Pessoas de verdade, que assim como você, compõem a nossa história.

mArGAridA PirEs

GErACi muniz

zulmirA CusTÓdio

ConsulTorA - 41 Anos dE TuPPErwArE® 
Distribuição ZênItE - Belo horizonte/mG

EmPrEsáriA - 22 Anos dE TuPPErwArE® 
Distribuição GIRASSOL - Campinas/SP

lídEr EmPrEEndorA - 42 Anos dE TuPPErwArE® 
Distribuição mAGmA - São José dos Campos/SP

Ao iniciar a minha carreira na Tupperware®, já tive 
uma primeira grande conquista. Acreditem, para me 

cadastrar, tirei minha identidade. Sim, eu não tinha nem 
documentos. E foi assim que tudo começou. Desde então, 
eu posso dizer que a Tupperware® tem cuidado de mim, 
me deu uma casa e deu de tudo para os meus filhos e para 
a minha família. Eu agradeço e celebro essas conquistas 
todos os dias! Tenho 81 anos e sigo ativa, mesmo precisando 
trabalhar de uma maneira diferente nos últimos tempos. As 
vendas não param! Eu consigo manter o contato com meus 
clientes por telefone e eles retiram os pedidos na minha 
casa. Nesses 41 anos de Tupperware® eu nunca desisti!

Eu tinha o emprego dos sonhos de muitas pessoas, já fui professora 
da rede pública de ensino. Mas em 2005 tomei a decisão de 

me dedicar exclusivamente à Tupperware®. Sabe por quê? Porque 
queria realizar meus sonhos! Foi uma decisão desafiadora, mas foi 
a decisão certa! Aí então começaram os reconhecimentos. O mais 
marcante deles foi ter subido no palco e ser reconhecida diante de 
diversas pessoas. Foi uma emoção inexplicável, que só quem já viveu 
sabe o que é. Atualmente todos estamos enfrentando novos desafios, 
nunca pensei que conseguiria vender os produtos Tupperware® a 
distância, sem poder ir às ruas, mas consegui. Fui atrás de cursos 
e capacitações, de novos clientes, usei a tecnologia a meu favor e 
superei todos os resultados de 2019. Isso é motivo de celebração!

Tudo começou quando me mudei para Jacareí, em busca de uma vida melhor 
para minha família. Quando chegamos, morávamos eu, meu esposo e nossos 

cinco filhos em uma casinha bem simples. Um dia, fui convidada a uma reunião 
da Tupperware® e foi ali que comecei a fazer parte destes 45 anos de história. 
Sempre tive muita fé para encarar os obstáculos. Me cadastrei, fiz cinco dias de 
treinamento, peguei um Vitrine na mão e fui para a rua vender. Depois disso, 
ninguém me segurou mais! Vou contar alguns dos capítulos mais marcantes pra 
você: estou no livro do Ziraldo escrito para a Tupperware®, comprei casa, carro, 
dei um terreno para cada um dos meus filhos... E tive meu maior sonho realizado: 
conhecer Jerusalém! Uma emoção inexplicável. A minha família sempre esteve 
ao meu lado e até hoje continua me motivando, eu só aprendi a mexer no celular 
neste último ano, e foi minha neta quem me ensinou. Consegui ser Platina duas 
vezes, só tenho a comemorar!

ErEniTA soArEs

Em outros tempos, quando frequentava 
as reuniões, não podia comprar nenhum 

produto. Tudo isso mudou ao me tornar 
Consultora Tupperware®. O começo não foi 
fácil, as pessoas não acreditavam em mim, 
fui desestimulada, mas não desanimei! Até 
hoje digo: nunca deixe que determinem o 
que você pode ou não pode fazer! Você 
é capaz, basta acreditar, e foi a minha 
confiança que me trouxe até aqui. Uma das 
conquistas mais marcantes da minha vida 
foi oferecer a formação da minha filha com 
a renda da Tupperware®. No último ano, tive 
que me adaptar para manter as Consultoras 
do meu grupo informadas. Percebi que 
precisava aprender coisas novas para que 
isso fosse possível. E, acreditem, superei 
os lucros de 2019. Vamos comemorar!

lídEr EmPrEEndEdorA 
36 anos de Tupperware® 

Distribuição REALEZA 
Santos/SP
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N este ano estamos cele-
brando uma marca his-
tórica e inesquecível: são 
75 anos de existência no 

mundo e 45 anos de aniversário 
da Tupperware Brands Brasil. 
Foi uma longa trajetória até aqui. 

Fortalecemos a confiança em nos-
sa marca, que é amada, sinônimo 
de qualidade, inovação e que es-
tá presente em milhares de lares 
há diversas gerações. Oferece-
mos oportunidade para que pessoas trans-
formassem suas vidas para melhor. 
E, assim, contamos uma história, compos-

ta de tantas outras e escrita por pessoas 
que acreditam em si. O lindo caminho tri-
lhado até aqui foi construído em conjunto 
com cada um de vocês. Numa troca mú-
tua de apoio, união, aprendizado, cresci-

Quero começar o nos-
so papo de hoje com 
uma pergunta: você 
sabe qual empresa do 

tipo de mercado no qual atua-
mos tem 75 anos de atividade e 
45 anos de presença no Brasil? 
Respondo: só a Tupperware®!
Tenho certeza de que todos já 

ouviram frases como estas: “Fi-
lho, deixei uma Tupperware® na 
geladeira para você comer mais 
tarde”; “Leve essa Tupperware® com um pe-
daço de bolo”; “Cadê a minha Tupperwa-
re®?”; “Eu sou Louco por Tupperware®”, não 
é verdade? Sabe o que isso significa? Que 
a nossa marca é sinônimo de uma catego-
ria. Ou seja, quando pensamos nesses uten-
sílios, falamos “Tupperware®”! 
Diversos fatores colaboraram para essa 

história de sucesso: a qualidade dos nossos 

mento e realizações. Tenho mui-
to orgulho de todas as vitórias 
que conquistamos juntos e dos 
sonhos realizados. 
Neste último ano, passamos 

por grandes desafios, em que a 
resiliência e nossas habilidades 
foram colocadas à prova. Apren-
demos, nos adaptamos e conta-
mos com o poder de todos vo-
cês da nossa Força de Vendas, 
que nos ensinaram que somos 

capazes de superar tudo! 
Chegou a hora de celebrarmos, ainda que a 

distância, O SEU SUCESSO!

Paola Kiwi levenstein 
Presidente Tupperware Brands Brasil

newton nascimento 
Diretor de Vendas Tupperware Brands Brasil

produtos, que são inovadores, re-
conhecidos por sua durabilidade, 
beleza e praticidade, além de de-
monstrarem a preocupação com 
o consumo sustentável e a pre-
servação do meio ambiente. Tam-
bém o nosso modelo de negócio, 
com as originais e famosas Expe-
riências Tupperware®, que agora 
conta com as ferramentas de ven-
das e recrutamento on-line. E pa-
ra finalizar, talvez o mais impac-

tante: a oportunidade real de mudar vidas. 
Parabéns à Tupperware® e a você, que es-

colheu fazer parte dessa história, que está 
apenas começando.

45 anos de Tupperware® no Brasil!
PAPo dE nEGÓCios

PAlAVrA dA PrEsidEnTE

uma história de sucesso, superação 
e conquistas escrita por você!

54
Tupperware.com.br

oportunidades para você!
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ViTrinE 5.2021  
Aviso de Lucratividade 

Diferenciada

Os produtos podem sofrer alterações de cores, 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 a água como parâmetro universal para referência 
de sua capacidade. Os produtos Tupperware® têm garantia de 10 anos contra qualquer defeito 
de fabricação (essa 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 de estoque no momento da solicitação. 
Os direitos de publicação desta edição e de qualquer outra marca registrada nela utilizada são 
de propriedade da 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.

O lançamento da Linha  
Gourmet Polvilhador 250g  

tem a lucratividade 
diferenciada de 15%.

A Caixa Presenteável Desejos 
não tem lucratividade e 

o valor não conta para os 
programas de incentivo.

EXPEdiEnTE. Revista Você Pode Tupperware® é uma publicação da Dart do Brasil. 
Tiragem: 283.800 exemplares / Distribuição interna. Venda proibida. Gerente 
de Comunicação e marca: Roberta Naddeo. supervisora de Comunicação para 
Força de Vendas: Amanda Salles. Editorial: Carolina Ereno. Projeto Gráfico: 
Quatria Comunicação. Fotos: Quatria Comunicação. revisão: Shirley Sodré. 
impressão e Acabamento: Margraf.

PrEsEnTE dA AnFiTriÃ AnTECiPAdo 
Produtos perfeitos para organizar e conservar 

alimentos gelados e congelados! =)

BrindEs dE ATiVidAdE 
Para celebrar os 45 anos, trouxemos 

brindes que são verdadeiros presentes!

BrindEs dE indiCAÇÃo
Imperdível! Conquiste produtos exclusivos e 
um superlançamento com suas indicações!

noVA linHA TuPPEr CAiXAs 
A espera chegou ao fim! Descubra qual destas é 
a nova linha de armazenagem da Tupperware®!
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*Limitado a 1 conjunto do produto em cada semana. **O Consultor que adquirir o Presente da Anfitriã na semana 17 
não poderá adquiri-lo na semana 18. Exclusivo para Consultores acima de 12 semanas a partir da data de cadastro. 

***Novos Consultores interessados deverão adquirir o produto conforme regra descrita nas páginas 11 e 15. 

Confira na revista as regras dos brindes e aproveite ;)

Durante as semanas 17 ou 18, você também pode adquirir  
o Presente da Anfitriã Antecipado** por R$ 149,90.17 ou 18

6

noVA 
COR

7

400ml cada
13,1 com. x 
11,6 larg. x 
8 alt. (cm)

Geladeira

Na  
semana

Com um 
pedido de  
r$ 329,00, 
conquiste*:

Com um pedido 
de r$ 649,00, 

conquiste*:

Plus dA sEmAnA 
Com um pedido de  

r$ 875,00, adquira***:

Com um pedido de r$ 329,00 
em qualquer semana do Vitrine 5.2021 você conquista*: 

1 Tupper Caçulinha 400ml cada

Brindes que são verdadeiros 
presentes para você 

que ficar ativo!

****Novo Consultor recebe grátis ao cumprir as regras da semana.

Todas as 
semanas!

Consultor, você também pode Indicar!
Você pode indicar quantas pessoas puder para o negócio 

e lucrar muito mais com os Brindes de Indicação!

*Limitado a 1 unidade do produto em cada semana. Os itens de ambientação não acompanham os produtos.

SEMANAS
17 A 20

OU17 OU

1 Tupper Caçulinha 400ml + 1 Saladeira 6,5L  
e, por R$ 149,90, adquira o Presente da Anfitriã 

Antecipado** e, além disso, por apenas  
R$ 29,90, adquira + 1 Micro Arroz 2,2L***

1 Tupper Caçulinha 400ml
+ 1 Saladeira 6,5L e, por R$ 149,90, adquira 

o Presente da Anfitriã Antecipado**

18 OU

1 Tupper Caçulinha 400ml e, por R$ 39,90****, 
adquira + 1 Super Criativa 4,5L + 1 Multi-

Escorredor 1,7L, além disso, por R$ 149,90, 
adquira o Presente da Anfitriã Antecipado**

OU19

1 Tupper 
Caçulinha 

400ml
+ 1 Eco Tupper 

Redonda 
Plus 2L 

OU20 OU

1 Tupper Caçulinha 400ml 
+ 1 Sopeira Mágica 1,8L com Concha por  

R$ 39,90**** e, além disso, por apenas R$ 29,90, 
adquira + 1 Travessa Mágica 1,8L com Colher***

1 Tupper Caçulinha 400ml 
e, por R$ 39,90****, adquira  

+ 1 Sopeira Mágica 1,8L com Concha

1 Tupper 
Caçulinha 

400ml

1 Tupper 
Caçulinha 

400ml

1 Tupper 
Caçulinha 

400ml

1 Tupper 
Caçulinha 

400ml
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PRESENTE 
dA AnFiTriÃ

SEMANAS 17 OU 18

9

Com um pedido de r$ 649,00*, nas Semanas 17 ou 18, adquira, por r$ 149,90, 
o Presente da Anfitriã Antecipado - 3º nível (9 peças - Cód. 806703)

Presente da Anfitriã Antecipado 3º Nível:

Gelados & Congelados!

400ml cada
12,8 comp. x 
11,2 larg. x  

5,6 alt. (cm)

800ml cada
12,8 comp. x 
11,2 larg. x  

9,2 alt. (cm)

1,4l
23 comp. x 

14 larg. x  
6,9 alt. (cm)

3l
23 comp. x 
14,1 larg. x  
13 alt. (cm)

4,3l
37,3 comp. x 
15,7 larg. x  
10,4 alt. (cm)

 30 comp. x 
11 larg. x  

3,5 alt. (cm)

6l 
37,5 comp. x  

13 larg. x 
17 alt. (cm)

Freezer

Geladeira

*EXCLUSIVO PARA CONSULTORES ACIMA DE 12 SEMANAS DE CADASTRO. O Consultor que adquirir o Presente da Anfitriã Antecipado na 
semana 17 não poderá adquiri-lo na semana 18. O valor do pedido não é acumulado entre as semanas. Limitado a 1 conjunto do produto por CPF. 

Para ganhar os brindes, os Consultores devem estar sem débitos. Os brindes serão iguais ou similares 
aos ilustrados na Revista Você Pode. Os itens de ambientação não acompanham os produtos.
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sEmAnA 17

Ou Conquiste: 
1 Tupper Caçulinha 400ml 
+ 1 saladeira 6,5l 
Com um pedido de r$ 649,00*

Conquiste:
1 Tupper Caçulinha 400ml 
Com um pedido de r$ 329,00*

10

6,5l 
33,5 comp. x 
32,5 larg. x 

12,3 alt. (cm)

11

noVA 
COR

noVA 
COR

Geladeira

ou, AindA, conquiste: 
1 Tupper Caçulinha 400ml + 1 saladeira 6,5l

Com um pedido de r$ 875,00
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Micro-ondas dA sEmAnA 17

Tampa com alças 
que se encaixam na 

base do produto.

sistema exclusivo 
evita que transborde 
durante o cozimento!

2,2l 
26,6 comp. x 
20,8 larg. x 

15,5 alt. (cm)

Tamanho ideal 
para servir ou 
armazenar na 
geladeira as 

melhores saladas!

FEZ PEDIDO?

GAnHou!

E adquira por apenas  r$ 29,90*:  

1 micro Arroz 2,2l (Cód. 881500)



Portátil

12 13

sEmAnA 18

Ou Conquiste: 1 Tupper Caçulinha 400ml 
e adquira por R$ 39,90 (Cód. 881502):  
+ 1 super Criativa 4,5l + 1 multi-Escorredor 1,7l 
Com um pedido de r$ 649,00*

noVAs 
CORES

Conquiste:
1 Tupper Caçulinha 400ml 
Com um pedido de r$ 329,00*

4,5l
31,7 comp. x 
27,6 larg. x  
13,4 alt. (cm)

1,7l
35,7 diâm. x 
14,6 alt. (cm)

Preparar
sEmAnA 19

GráTis
PARA noVos** 
CONSULTORES!

Ou Conquiste: 
1 Tupper  

Caçulinha 400ml 
+ 1 Eco Tupper 

redonda Plus 2l 
Com um pedido 
de r$ 649,00*

Conquiste:
1 Tupper  

Caçulinha 400ml 
Com um pedido 
de r$ 329,00*

noVA 
COR

2l 
11,5 comp. x 
10,3 larg. x 
32 alt. (cm)

Conjunto perfeito 
para temperar, 

marinar ou deixar 
de molho.

Praticidade e 
segurança na 

hora de escorrer 
os alimentos!
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Você sabia? 
A tampa da Super 

Criativa 4,5L encaixa 
perfeitamente no 

Multi-Escorredor 1,7L 

*Limitado a 1 unidade dos produtos em cada semana. **Para conquistar o brinde, é preciso cumprir a regra descrita. 
Os itens de ambientação não acompanham o produto. 

FEZ PEDIDO?

GAnHou!**

lAnÇAmEnTo
PRé-
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sEmAnA 20

Ou Conquiste: 1 Tupper Caçulinha 400ml  
e adquira por R$ 39,90 (Cód. 881506):  

+ 1 sopeira mágica 1,8l com Concha 
Com um pedido de r$ 649,00*

Conquiste:
1 Tupper Caçulinha 400ml 
Com um pedido de r$ 329,00*

1,8l
29 comp. x 
21 larg. x  
13 alt. (cm)

1,8l
33 comp. x 
20 larg. x  
11 alt. (cm)

Servir

noVA 
COR

GráTis
PARA noVos** 
CONSULTORES!

*Limitado a 1 unidade dos produtos em cada semana. **Novo Consultor recebe grátis ao cumprir as regras da semana. 
Os itens de ambientação não acompanham o produto. 

noVA 
COR

 *Limitado a 1 unidade dos produtos em cada semana. Novos Consultores interessados deverão adquirir os 
produtos conforme regra descrita. Os itens de ambientação não acompanham o produto.

1514

Acompanha colher 
que se encaixa 

na tampa

Tampa fechada 
mantém o alimento 

aquecido por 
mais tempo

Você sabia? 
Encaixe perfeito 

para a concha com 
a tampa fechada!

Acompanha 
concha que 
se encaixa 
na tampa

dA sEmAnA 20

ou, AindA, conquiste: 
1 Tupper Caçulinha 400ml, adquira por R$ 39,90  

+ 1 sopeira mágica 1,8l com Concha  
E adquira por apenas  r$ 29,90*:

+ 1 Travessa mágica 1,8l  
com Colher (Cód. 881508) 

com um pedido de r$ 875,00
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dEsTAquEs
TuPPErwArE®São 45 anos dividindo histórias, sorrisos e uma 

paixão que só quem é #LoucoPorTupperware® sabe 
explicar. E pra celebrar essa parceria, trouxemos 
uma linha que todo mundo ama: a Linha Prisma! 

Tigela 
Prisma 2l 
Página 4 do Vitrine

Copos Prisma 
475ml cada 

Página 8 do Vitrine

Pratos Prisma
Página 6 do Vitrine

Tigela 
Prisma 500ml 
Página 5 do Vitrine

Tigela 
Prisma 3,5l 

Página 7 do Vitrine

Jarra Prisma 2l 
Página 9 do Vitrinelançamento

nova cor

3 motivos para 
oferecer os produtos 
da linha prisma aos 
clientes e lucrar mais!

Uma linha completa pra servir 
refeições com elegância e 

celebrar com a família toda.

ideal para celebrar 
os 45 anos de 
3!

brilho e beleza  
em cada detalhe!

A Linha Prisma voltou em novas cores e 
lançamentos! É uma linha inspirada nos cristais com 

design moderno, beleza e transparência do vidro.

oportunidade de 
oferecer produtos 

diferenciados
É feita de policarbonato, 

um material muito 
resistente.

durabilidade 
e qualidade



Preparar

ProduTo EsTrElA

*Limitado a 1 unidade por Consultor. Novos Consultores interessados deverão adquirir conforme regra de preço descrita nesta página. 
Preço Consultor não conta para vendas ou programas de incentivo. Os itens de ambientação não acompanham o produto.

Arrase nas vendas, lucre muito mais e conquiste benefícios exclusivos. 
Chegou a hora de dizer: Eu sou um Consultor Estrela! Saiba como e aproveite!

Preparar sEJA VoCÊ TAmBÉm 
um ConsulTor EsTrElA!

Os Consultores que somarem o valor de vendas de no mínimo R$ 2.596,00 
no período do Vitrine 5.2021 poderão adquirir* no período do Vitrine 6.2021:

1 rolo Para massas + 4 Cortadores de Biscoito por r$ 54,90 (Cód. 881524) 
(Composto de: Flor grande e pequena, Estrela grande e pequena) 

ComPrE quAnTos quisEr!

Vitrines 6.2021
(Semanas 17 a 20.2021)

Adquira 1 conjunto com 
3 Vitrines por r$ 7,49 

(Cód. 301997)

Adquira agora o
Vitrine antecipado! 
Conheça todos os 
lançamentos e inicie o seu 
planejamento de vendas!

Vitrines 6.2021
(Semanas 17 ou 18.2021)

ConJunTo Com PrEÇo EsPECiAl

Com um pedido de r$ 329,00, adquira 
1 conjunto com 3 Vitrines por 
r$ 3,49* (Cód. 301998)

*Limitado a 1 Conjunto por CPF neste preço.
1918

A linHA murAno CrEsCEu!

MATERIAL 
dE APoio

Vem aí o novo integrante de uma das linhas mais adoradas da Tupperware®: 
murano shake 330ml! Versátil, compacto e ideal para preparar pequenas 

quantidades de panquecas, omeletes, molhos, bebidas e muito mais!

Lançamento Vitrine 6.2021: 
Murano Shake 330ml

50 comp. x 
7,5 diâm. x 
8,5 alt. (cm)

Abra a tampa 
lateral para 

inserir água...

Veja como usar 
o produto:

dica 1: 
água na 

temperatura natural 
funciona como 
um peso, para 

facilitar a rolagem!

dica 2: 
água quente 

(não fervendo) 
é ideal para manipular 
massas fermentadas 

(pães e pizza).

dica 3: 
água gelada 

é perfeita para 
massas folhadas 
e de pastelaria!

E tem mais! 
Para controlar 
a espessura da 
massa utilize 

os cortadores:

Cortadores pequenos 
para abrir massas 

com 3mm de 
espessura

Cortadores grandes 
para abrir massas 

com 6mm de 
espessura

design perfeito! 
Para agitar, 

encaixe na mão e 
coloque o dedo 
sobre a tampa.
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Com um pedido de R$ 329,00, você pode 
adquirir por R$ 34,90 (Cód. 891525) 

1 A JArrA Colors 2l

Com um pedido de R$ 329,00, você pode 
adquirir por R$ 34,90 (Cód. 830886)  

1 TuPPEr CAiXA dE Arroz PB 5KG Plus

Com um pedido de R$ 329,00, você pode  
adquirir por R$ 34,90 (Cód. 830887) 

1 suPEr CHEF mini

Com um pedido de R$ 329,00,  
você pode adquirir por  
R$ 34,90 (Cód. 891528)

1 TurBo CHEF

1º  
PEdido

2º  
PEdido

5º  
PEdido

3º  
PEdido

4º  
PEdido

Com um pedido de R$ 649,00, você pode adquirir por 
R$ 89,90 um Kit inicial composto de: 1 Jeitosinho 400ml, 
1 Eco Tupper Plus 500ml, 1 Quick Shake II 500ml, 1 Bolsa, 

1 Cristalwave I e mais 3 Vitrines (Cód. 830885)

Nós temos um programa exclusivo 
para te apoiar desde os primeiros 

passos na Tupperware®. Durante as 
12 primeiras semanas do início no 

negócio, construa seu Kit Inicial por 
um valor diferenciado e tenha acesso 

a cursos on-line para aumentar 
suas chances de sucesso. Veja só!

Os produtos podem variar de cor conforme a disponibilidade de estoque. 
Os itens de ambientação não acompanham os produtos. Imagens meramente ilustrativas.

Para você que 
é novo Consultor!

Acesse: universidadetupperware.com.br ou baixe o aplicativo 
Universidade Tupperware®, clique em Cursos e depois em 

 Bem-Vindo Consultor, assista a conteúdos 
exclusivos e saiba mais!

noVo   
ConsulTor

Os itens de ambientação não acompanham os produtos. Os brindes enviados serão iguais ou similares aos ilustrados. 21

noVo   
ConsulTor

indiquE  
+ FÁCIL

Conquiste:
1 modular 

retangular 
Classic 1 - 2l
O Consultor que 

você Indicou precisa 
fazer um pedido 
de r$ 329,00*
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Você, Consultor que indicou, deverá estar ativo 
neste Vitrine (semanas 17 a 20.2021). 

E quem foi indicado precisa, em suas três primeiras 
semanas consecutivas, fazer de R$ 329,00 a R$ 648,99 
em vendas acumuladas para você ter direito ao brinde.

Como Eu ConquisTo o indiquE + FáCil?

Para o brinde ser entregue a você, Consultor que indicou, você 
deverá ter ao menos um pedido mínimo durante as Semanas 

29 a 32.2021. Caso contrário, perderá o direito ao brinde. 

Você, Consultor que indicou, e o novo Consultor 
indicado não poderão estar com débitos.

Como Eu FAÇo PArA rECEBEr o BrindE?

noVA 
COR

Armazenar

Tampa em policarbonato 
permite que você veja o 

que está dentro!

2l 
28,1 comp. x 
19,9 larg. x 
9 alt. (cm)

Consultor, 
você também 
pode indicar 
e conquistar 
muito mais!
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11 comp. x 
19,5 alt. (cm)

1 indiCAÇÃo 
PRODUTIVA Ou  Conquiste:

1 Basic line 5l
+ 1 Espremedor de Frutas Plus 

O Consultor que você Indicou precisa fazer um pedido de r$ 649,00*
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Preparar

Geladeira

Bico dosador 
para servir!

2. Para baixo:

extrai a polpa e suco de fru
to

s m
ac

io
s!

p
ara espremer suco de fru

ta

s c
ítr

ic
as

!

1. P
ara cima:

e as sementes do líq
uid

o!

Fi
ltr

o separa a polpa

2 indiCAÇõEs, 
onde os Indicados realizam pedidos 
entre R$ 329,00 e R$ 648,99 cada. 

1 indiCAÇÃo ProduTiVA, 
onde o Indicado realiza pedidos 

no valor de R$ 649,00.

= 1 BrindE 
dE indiCAÇÃo 

ProduTiVA
Ou

ATEnÇÃo! 
REGRA ESPECIAL 

VP 5.2021

noVA 
COR

5l
26,4 comp. x 
25,1 larg x 
11,5 alt. (cm)

VolTou
 ElE 
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600ml
19,2 comp. x 

16 larg x 
6,4 alt. (cm)

420ml
7 diâm. x 

20 alt. (cm)

1 indiCAÇÃo 
PRODUTIVAOu  Conquiste:

1 Copo Térmico 420ml 
+ 1 mini-Cristalwave Geração ii 600ml

O Consultor que você Indicou 
precisa fazer um pedido de r$ 649,00*

*Confira a regra completa de Indicação Produtiva na página 24. Os itens de ambientação não 
acompanham os produtos. Os brindes enviados serão iguais ou semelhantes aos ilustrados.

noVA 
COR

2 indiCAÇõEs, 
onde os Indicados realizam pedidos 
entre R$ 329,00 e R$ 648,99 cada. 

1 indiCAÇÃo ProduTiVA, 
onde o Indicado realiza pedidos 

no valor de R$ 649,00.

= 1 BrindE 
dE indiCAÇÃo 

ProduTiVA
Ou

Portátil

Prepare sua bebida,  
retire o coador e pronto. 

é só saborear!

ATEnÇÃo! 
REGRA ESPECIAL 

VP 5.2021

noVA 
COR

Para aquecer no 
micro-ondas é só 
levantar a válvula

Frio ou quente: 
O Copo Térmico 420ml 
mantém a temperatura 

por até 6 horas!

Micro-ondas



2424

design 
Base resistente, 
elegante e que 
se encaixa na 

maioria das portas 
de geladeira!

Tampa 2 em 1 
Ideal para fechar 

ou usar como 
descanso para o 

infusor, ao retirá-lo 
de dentro da jarra, 
evitando respingos.

25

Ou  Conquiste:
1 Jarra com infusor Teaz me 1,3l 
+ 4 Copos Premier 410ml cada

Os Consultores que você Indicou precisam fazer um pedido de r$ 649,00* cada
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Servir

2 indiCAÇõEs 
PRODUTIVAS

2 indiCAÇõEs ProduTiVAs, 
onde os Indicados realizam pedidos 

no valor de R$ 649,00 cada.

4 indiCAÇõEs, 
onde os Indicados realizam pedidos entre 

R$ 329,00 e R$ 648,99 cada. 

Ou

= 
1 BrindE dE 

2 indiCAÇõEs ProduTiVAs

ATEnÇÃo!  
REGRA ESPECIAL  

VP 5.2021

Para o brinde ser entregue a você, Consultor que Indicou, você deverá 
ter ao menos um pedido mínimo durante as Semanas 29 a 32.2021, 
caso contrário, você perderá o direito ao brinde. Você, Consultor 

que indicou, e o novo Consultor indicado não poderão estar com 
débitos. Verifique o valor do pedido mínimo com a sua Distribuição.

Como Eu FAÇo para receber o brinde?

Você, Consultor que indicou, deverá estar Ativo neste Vitrine 
(Semanas 17 a 20.2021). E quem foi Indicado precisa, em suas 

três primeiras semanas consecutivas, fazer r$ 649,00 em vendas 
acumuladas para ser considerado uma Indicação Produtiva.

Como Eu ConquisTo  
uma Indicação Produtiva?

1,3l
10,3 diâm. x 
26,5 alt. (cm)

410ml cada
7,5 diâm. x 
14,5 alt. (cm)

GElAdinHo  
E sABoroso!

Chá e café sem água quente? Sim! 
O preparo de infusões frias extrai o 
máximo dos sabores e aromas dos 

ingredientes. Prepare e sirva bebidas 
com a elegância que sua mesa merece.

Chá gELAdO 
dE hibiSCO

diCA dE rECEiTA!

ingredientes: 
Hibiscos desidratados 

e água em temperatura 
ambiente ou gelada.

modo de preparo: Insira as folhas/flores 
de chá no infusor; despeje a água até o limite 

demarcado; leve à geladeira entre 8 e 12 horas; 
retire o infusor e seu chá está pronto para servir! 

Para decorar os copos ao servir: 
Framboesas, mirtilos, gelo e hortelã!

limite de água 
Despeje água até a 
linha demarcada. 

Aponte a câmera do  
celular e saiba mais!

ATEnÇÃo! Utilize somente água fria ou gelada. Nunca 
quente ou fervendo, combinado? Não utilize frutas cítricas.
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noVA linHA 
TUPPER CAIXAS

LINHA FLORAL
a espera chegou ao fim! 

seja muito bem-vinda,

É com muito orgulho que apresentamos a  
nova linha de Tupper Caixas da Tupperware®  

Feitas para você com muito carinho! Peças únicas, com estampas 
orgânicas, inspiradas na fauna, flora e que remetem à origem dos 

alimentos. Para encantar e invadir os lares de todo o Brasil!

ArTES fEiTAS à MãO E 
ESTAMPAdAS COM dELiCAdEzA! 



um aniversário 
para celebrar suas 
conquistas repleto de 
presentes exclusivos!
Confira! Páginas 6 a 15


