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NOVO CONSULTOR 
Você sabia que preparamos conteúdos 

especialmente para você? Vem ver!

BRINDES DE ATIVIDADE 
Produtos com decoração exclusiva e muito 
mais para arrasar nas vendas e conquistar!

INOVAÇÃO
A Tupperware® inova sempre e traz ao Brasil uma 

nova linha de produtos que será sucesso total!

BRINDE DE INDICAÇÃO 
Que tal ganhar um brinde importado? 

Saiba como ele pode ser seu!

Tupperware.com.br

Oportunidades para você!
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VITRINE 8.2021  
Aviso de Lucratividade 

Diferenciada

O produto da Linha Gourmet 
(Linha Fusion Master System) tem 

a lucratividade diferenciada de 15%.

O Abridor de Garrafas tem a 
lucratividade diferenciada de 15%.

A Caixa Presenteável Desejos 
não tem lucratividade e 

o valor não conta para os 
programas de incentivo.

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.

EXPEDIENTE. Revista Você Pode Tupperware® é uma publicação da Dart do 
Brasil. Tiragem: 284.175 exemplares / Distribuição interna. Venda proibida. 
Gerente de Comunicação e Marca: Mariana Garbin. 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.

Novo Consultor, seja bem-
vindo! Você acaba de 
iniciar uma jornada re-
pleta de conquistas, 

realizações e benefícios. Com as 
suas vendas, você pode conquis-
tar brindes especiais a cada se-
mana do período. E mais: você 
pode trazer novas pessoas para o 
negócio e ganhar brindes exclusi-
vos, que aumentarão ainda mais 
a sua lucratividade.

Hoje, quero falar com você sobre o grande 
segredo para o desenvolvimento da sua car-
reira: as suas indicações.

Todos podem indicar! E você, Novo Con-
sultor, que acaba de chegar, também! Apre-
sentar a Oportunidade Tupperware® a mais 
pessoas deve fazer parte do seu planeja-
mento diário. Dê os primeiros passos em 

Newton Nascimento 
Diretor de Vendas Tupperware Brands Brasil

suas indicações começando por 
quem está ao seu redor: amigos, 
familiares, vizinhos e pela inter-
net, em grupos nas redes sociais 
e Whatsapp. Quanto mais pes-
soas são impactadas com essa 
oportunidade, mais chances vo-
cê tem de realizar seus sonhos, 
ser reconhecido, crescer e de 
oferecer todos estes benefícios 
a quem está à procura de uma 
renda extra, da independência fi-

nanceira ou de uma nova carreira.
Quando você indica, coisas incríveis  

acontecem.

O segredo do sucesso!
PAPO DE NEGÓCIOS

Estamos sempre prontos para 
apoiar você, que já faz par-
te do nosso negócio e vo-
cê, Novo Consultor, que aca-

ba de chegar, afinal de contas, a  
Tupperware® vai além de uma gran-
de oportunidade de carreira. Nesses 
45 anos no Brasil, mostramos que já 
fazemos parte das famílias brasileiras 
e conquistamos corações de diver-
sas gerações levando soluções para 
um dia a dia mais simples e bonito. 
E não é só isso, levamos a oportuni-
dade de transformar vidas e de realizar sonhos.

Com esse mundo de oportunidades e reco-
nhecimentos que está ao seu alcance, nosso 
objetivo é estar sempre por perto, oferecen-
do todo o apoio para que você desenvolva 
sua confiança e atinja a sua melhor versão. 
Agora, o importante é confiar em si mesmo e 
aproveitar essa chance para alcançar o seu su-
cesso. Comece hoje a explorar todas as pos-
sibilidades que temos a oferecer. Isso inclui, 

além de vender, participar de ca-
pacitações e ir em busca de cres-
cimento. No dia a dia, é natural que 
você tenha algumas dúvidas. Por 
isso, é muito importante estar sem-
pre antenado e em constante de-
senvolvimento. Encontre o apoio 
de que precisa na Universidade  
Tupperware®. Lá você tem acesso a 
conteúdos que vão contribuir mui-
to para a sua jornada.

O relacionamento também é fun-
damental para o sucesso do nosso 

negócio. Conte com a ajuda de quem tem mais 
experiência, esteja sempre presente nas lives pro-
movidas pela sua Distribuição e siga os nossos ca-
nais oficiais. E, por fim, lembre-se: estaremos jun-
to com você agora e nos próximos 45 anos.

Paola Kiwi Levenstein 
Presidente Tupperware Brands Brasil

PALAVRA DA PRESIDENTE

Estamos aqui 
para apoiar você!



O programa Integrando Novos Consultores tem tudo 
o que você precisa para arrasar no início da sua jornada 
com a Tupperware®! Inspire-se com a história da Ivoneide.

Novo Consultor, temos um 
programa perfeito para você!

Participar do programa Integrando Novos Consultores foi 
essencial para mim. Aprendi muito mais sobre os produtos e, com 
a conquista do meu Kit Inicial, passei a usá-los no meu dia a dia, o 
que me proporcionou ainda mais facilidade na hora de demonstrar 
todos eles aos meus clientes. Ajudou tanto que já sou Consultora 
Estrela, mesmo com 4 meses de empresa. Por isso, minhas dicas 
aos Novos Consultores são: com seu esforço e dedicação você 
vai conseguir crescer muito! A Tupperware® é uma empresa 
muito especial, que realmente valoriza seus Consultores. Então, 
de verdade, não perca tempo! Se acabou de chegar,  aproveite a 
oportunidade de aprender e conquistar todos esses benefícios. 
Eles fazem muita diferença na hora de apresentar os produtos,  
realizar mais vendas e conquistar muitos brindes!

Ivoneide Buena dos Anjos
Consultora Tupperware® há 4 meses 

Distribuição Formosa
Formosa/GO

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

1 TURBO CHEF

5º  
PEDIDO

Com um pedido de R$ 329,00, você pode 
adquirir por R$ 34,90 (Cód. 891525) 

1 A JARRA COLORS 2L

2º  
PEDIDO

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

1 TUPPER CAIXA DE ARROZ PB 5KG PLUS

3º  
PEDIDO

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

1 SUPER CHEF MINI

4º  
PEDIDO

Os produtos podem variar de cor conforme a disponibilidade de estoque. Os itens de ambientação não acompanham os produtos. 
Imagens meramente ilustrativas. Produtos disponíveis enquanto durarem os estoques. Na eventual falta, a substituição ficará a critério 
da Tupperware®. No caso de reclamações referentes a este programa, o Consultor terá até a semana 44.2021 para entrar em contato 

via Fale Conosco no Site da Tupperware®. Veja o regulamento deste programa no Guia do Novo Consultor ou no Site de Pedidos.

Para saber mais, acesse: universidadetupperware.com.br ou baixe 
o aplicativo da Universidade Tupperware®, clique em Cursos, 
depois em Bem-Vindo Consultor e assista a conteúdos exclusivos!

1º  
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 1L 
e mais 3 Vitrines (Cód. 830885)

O programa Integrando Novos 
Consultores é exclusivo para 
apoiar você, que acabou de entrar 
na Tupperware®. Durante as 12 
primeiras semanas do seu início 
no negócio, você pode adquirir o 
Kit Inicial, composto de produtos 
amados, de diversas categorias 
de uso e que vão tornar as suas 
demonstrações um sucesso!

Siga as dicas da Ivoneide 
e adquira o seu Kit Inicial 
para arrasar nas vendas! 

Você já conhece o Guia do Novo Consultor? 
Preparamos um guia especial para você, com conteúdos 

valiosos para ajudá-lo a conquistar um caminho de 
sucesso na Tupperware®! Com ele, você:
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1. Conhece um pouco de quem somos 
2. Aprende a acessar os melhores cursos e canais de informação 
3. Descobre a melhor forma de vender 
4. Fica por dentro dos seus primeiros incentivos 
5. E muito mais!

Acesse o site universidadetupperware.com.br ou baixe o 
aplicativo da Universidade Tupperware® e busque por Guia do 
Novo Consultor. Se preferir, acesse pelo seu Site de Pedidos 
ou Escritório Virtual.

Para baixar o Guia do Novo Consultor é simples:



Eco Tupper 
Plus
1,5L cada

Copo Ilúmina 
com Bico 

Fitness - 800ml
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RETRÁTIL E VERSÁTIL
Cada produto possui
3 níveis  de abertura!

É só pressionar o centro da 
base para abrir!

Organização
Guarde a tampa 
e a base juntas, 

economizando espaço

Praticidade
A solução completa para 

levar e armazenar, sem se 
preocupar com espaço

Funcionalidade
Ajuste a altura 

conforme a quantidade 
de alimento!

ABRA O QUANTO QUISER NA HORA DE USAR
E FECHE NA HORA DE GUARDAR!

LANÇAMENTO

800 ml
400 ml

600 ml

Mini Max Redondo

Mini Cristalwave II

NA RUA OU EM CASA, PARA SE 
HIDRATAR EM QUALQUER LUGAR!

NOVAS CORES
NA SALA OU NA ACADEMIA, PRO 
SEU TREINO A QUALQUER HORA

LANÇAMENTOS

Tigela Ilúmina 
Fitness - 
200ml cada

A hora do almoço
ficou ainda mais fácil!

Para aquecer no micro-ondas,
é só levantar a válvula

NO TRABALHO OU EM CASA, DIRETO 
DA GELADEIRA PARA O MICRO-ONDAS!

NOVIDADES

Práticos, são do tamanho 
ideal para levar na bolsa!

Consultor, o Vitrine 8.2021 tem 
produtos para toda hora e lugar! 

Do almoço em família à academia.
Conhecer os diferenciais dos produtos e o dia a dia dos seus 
clientes é fundamental para ter mais sucesso em suas vendas. 
Assim, você apresenta o produto ideal na hora certa! Confira.

6 7

950 ml

1,5 L

2 L



Layanne Gouvea 
Consultora da Distribuição Realização (Campos dos Goytacazes/RJ)

Não tinha muita familiaridade com as redes sociais e o TuppSocial me pro-
porcionou este conhecimento. Desde que passei a utilizar a plataforma, tenho 
conseguido alcançar mais pessoas, que muitas vezes nem estão entre os meus 
contatos e o alcance das minhas publicações cresceu mais de 100%. Além disso, 
ele nos auxilia a manter uma frequência de postagens e, como consequência: 
os clientes acabam lembrando de mim na hora de comprar algum produto e as 
pessoas em geral demonstram mais interesse pela Oportunidade Tupperware®.

Faça como mais de 50.000 pessoas e aproveite 
você também os benefícios do Tuppsocial! 

Acesse pelo Site de Pedidos ou pelo Escritório Virtual, no computador ou celular.

Para saber mais sobre as ferramentas, existem cursos exclusivos 
do Vitrine Digital e TuppSocial na Universidade Tupperware®

Acesse pelo site: universidadetupperware.com.br ou baixe o aplicativo Universidade Tupperware®,  
clique em Cursos e busque por Como usar o Vitrine Digital ou Conheça o TuppSocial.

VITRINE DIGITAL 
E TUPPSOCIALFerramentas 

digitais para você 
vender mais!

O Vitrine Digital foi desenvolvido para 
proporcionar uma experiência de compra 
incrível aos seus clientes, além de multiplicar 
as chances de vender muito mais, já que você 
pode compartilhá-lo sem parar!  

Confira abaixo os novos 
recursos do Vitrine Digital para 
você arrasar nas vendas:

Quer arrasar nas redes sociais? 
Confira tudo o que ele tem a oferecer:

Acompanhe a sua performance 
nas redes sociais.

Nelma Castro 
Empresária do Distrito Quartzo, Distribuição Formosa (Formosa/GO)

As curtidas na minha página do Facebook aumentaram quase 50% desde que 
comecei a utilizar o TuppSocial. Além disso, o número de pessoas que visuali-
zam meus posts cresceu 70% e a interação com eles é 64% maior agora. Com 
isso, notei o aumento da procura pelos produtos, assim como recrutamento. As 
pessoas veem as minhas publicações e se interessam em saber como podem se 
tornar Consultores Tupperware®. As imagens e demais conteúdos disponíveis no  
TuppSocial nos ajudam demais a potencializar essa interação e interesse pela marca.

Você sabia? Compartilhando o Vitrine Digital, 
seu cliente pode enviar um pedido direto para 

o seu WhatsApp! Veja como é simples:

Veja o que a Nelma e a Layanne têm a dizer sobre 
todos os benefícios de utilizar o TuppSocial:

Aponte a câmera do 
seu celular para o QR 
code, acesse o Vitrine 
Digital e compartilhe 

com seu cliente

Conteúdos 
exclusivos sobre 

o produto

Botão 360° para 
visualizar a 

decoração inteira 
do produto

Vídeos 
exclusivos

Galeria 
de fotos

98

Para adicionar os produtos 
que deseja comprar, o 
cliente deve clicar no 
carrinho de compras

Produtos escolhidos? 
Seu cliente clica na 

lista de compras e no 
botão "Compartilhar 

por WhatsApp"

Para finalizar, ele seleciona o 
seu contato no WhatsApp e 
envia o pedido a você, que o 

receberá com todos os códigos 
e o valor total já calculado.

+ informaçõesReceitas

Tenha imagens sempre à mão para postar.

Personalize seu post como quiser.

Economize tempo planejando as 
postagens do mês.
Conquiste mais clientes com 
um conteúdo atrativo.
Identifique novos clientes e recrutas por 
meio de uma lista dos seguidores que 
mais interagem com os seus posts.

Você sabia?   
O TuppSocial 

permite a 
integração com 

a sua página 
de negócios do 

Instagram!

Já conectou 
a sua?
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Vitrines 9.2021
(Semanas 29 a 32.2021)

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

(Cód. 302003)

CONJUNTO COM PREÇO ESPECIAL COMPRE QUANTOS QUISER!

Vitrines 9.2021
(Semanas 29 ou 30.2021)

Com um pedido de R$ 329,00, 
adquira 1 conjunto com 3 Vitrines por 

R$ 3,49* (Cód. 302004)
*Limitado a 1 Conjunto por CPF neste preço.

Quer arrasar nas vendas com este lançamento? 
Adquira agora o Vitrine antecipado!

Você fica por dentro de todos os lançamentos e pode iniciar o seu 
planejamento de vendas!

MATERIAL 
DE APOIO

Caçarola 
Universal 4L

LANÇAMENTO VITRINE 10.2021

Frigideira Universal

Tampa de vidro 
para visualizar o alimento 
enquanto cozinha e pode 

ser apoiada de ponta 
cabeça na bancada, 

evitando gotejamento.

Alça da tampa 
não transfere calor para 
suas mãos e permite o 
apoio de seus utensílios 
Tupperware® durante o 

preparo de suas receitas.

Gradação interna 
As marcações de medida 

tornam mais fácil a medição 
do volume e da quantidade 

de ingredientes dos seus 
preparos.

Fundo triplo 
Maior dispersão de calor, para 
cozinhar de forma uniforme e 
rápida. Pode ser utilizada em 

qualquer tipo de fogão: elétrico, 
gás, cerâmico ou indução.

A Tupperware® está sempre em movimento, desenvolvendo 
constantemente novos produtos de alta tecnologia, feitos com materiais 
exclusivos e que são reconhecidos no mundo todo por sua durabilidade, 
promovendo a confiança em nossa marca.

Hoje temos o prazer de anunciar uma grande inovação: o lançamento 
da Linha de Panelas Universal Tupperware®, produzida em aço inoxidável 
de alta qualidade e perfeita para garantir a melhor experiência na hora de 
preparar suas receitas do dia a dia e também das ocasiões mais especiais.

Confira os benefícios que esse grande lançamento vai proporcionar ao 
seu negócio e prepare-se para vender muito no próximo Vitrine 9.2021!

Com a nova 
categoria de 

produtos, 
você pode 

explorar novas 
necessidades dos 

seus clientes.

Tem a 
oportunidade 
de conquistar 
novos clientes 
com diferentes 

perfis de 
comportamento 
e de tendências.

Com a ampliação 
das categorias 
de produtos, 

a Tupperware® 
ganha ainda 

mais visibilidade 
no mercado 
brasileiro.

E você, ao 
demonstrar a 
nova Linha de 

Panelas Universal 
pode aumentar 
cada vez mais 

as suas vendas!

LANÇAMENTO VITRINE 9.2021

Caçarola Universal 4L

Falou em inovação na cozinha,
pensou em Tupperware®!

10

A Linha Gourmet está de cara nova!
Sempre que se deparar com esse selo, pode 
ter certeza que encontrará muita inovação.
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575ml cada 
13,1 diâm. x 
8,1 alt. (cm)

Armazenar

SEMANAS
29 A 32

Para fechar, basta pressionar 
o centro da tampa! 

OU

OU

OU

Na  
semana Com um pedido de R$ 649,00, conquiste*:

Com um pedido  
de R$ 329,00, 

conquiste*:

29

30

31

32

OU

1 Mini Instantânea Slim Flamingo 
Tropical 575ml + 1 Pote Master 
Flamingo Tropical 1,5L + 1 Super 
Instantânea Slim Flamingo 
Tropical 2 - 2,25L e, por  
R$ 149,90, adquira o  
Presente da Anfitriã Antecipado**

1 Mini Instantânea Slim Flamingo 
Tropical 575ml e, por R$ 39,90***, 
adquira +1 Tigela Batedeira 1L  
+ 1 Tigela Batedeira 3,2L, 
além disso, por R$ 149,90, adquira 
o Presente da Anfitriã Antecipado**

1 Mini Instantânea Slim  
Flamingo Tropical 575ml  
+ 1 Delicatesse Flamingo Tropical 
1,75L + 1 Super Instantânea 
Slim Flamingo Tropical 1 - 1,3L

1 Mini Instantânea Slim 
Flamingo Tropical 575ml 
e, por R$ 52,90***, adquira  
+ 1 Big Cake Flamingo Tropical

Com um pedido de R$ 329,00 
em qualquer semana do Vitrine 8.2021 você conquista*:

1 Mini Instantânea Slim Flamingo Tropical 575ml

LANÇAMENTO

NOVA 
DECORAÇÃO

***Novo Consultor recebe grátis ao cumprir as regras da semana. *Limitado a 1 unidade dos produtos em cada semana. Os itens de ambientação não 
acompanham o produto. Brindes disponíveis enquanto durarem os estoques. Na eventual falta, a substituição ficará a critério da Tupperware®. No caso de 

reclamações referentes a este incentivo, o Consultor terá até a semana 36.2021 para entrar em contato via Fale Conosco no Site da Tupperware®.

Confira nas páginas 22 a 25 as regras dos brindes e aproveite ;)

29 OU 30
Durante as semanas 29 ou 30, você também pode adquirir  

o Presente da Anfitriã Antecipado** por R$ 149,90.

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

e lucrar muito mais com os Brindes de Indicação!

Todas as 
semanas!

*Limitado a 1 conjunto do produto em cada semana. **O Consultor que adquirir o Presente da Anfitriã na semana 29 
não poderá adquiri-lo na semana 30. Exclusivo para Consultores acima de 12 semanas a partir da data de cadastro.

1 Mini Instantânea 
Slim Flamingo 
Tropical 575ml

1 Mini Instantânea 
Slim Flamingo 
Tropical 575ml

1 Mini Instantânea 
Slim Flamingo 
Tropical 575ml

1 Mini Instantânea 
Slim Flamingo 
Tropical 575ml
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SEMANA 29

Ou Conquiste: 
1 Mini Instantânea Slim Flamingo Tropical 575ml
+ 1 Pote Master Flamingo Tropical 1,5L 
+ 1 Super Instantânea Slim  
Flamingo Tropical 2 - 2,25L
Com um pedido de R$ 649,00*

1,5L 
17 diâm. x 
11 alt. (cm)

1L 
16,6 com. x 
15,8 larg. x 
11,6 alt. (cm)

3,2L 
25,4 com. x 
24,5 larg. x 
11,7 alt. (cm)

2,25L 
15 diâm. x 
17,4 alt. (cm)

Praticidade em 
dobro para as 
suas receitas!

SEM
A

N
A

 30
PrepararArmazenar

GRÁTIS
PARA NOVOS** 
CONSULTORES!

Conquiste:
1 Mini Instantânea Slim 
Flamingo Tropical 575ml
Com um pedido de R$ 329,00*

NOVA 
DECORAÇÃO

Conquiste:
1 Mini Instantânea Slim 
Flamingo Tropical 575ml
Com um pedido de R$ 329,00*

Ou Conquiste: 
1 Mini Instantânea Slim Flamingo Tropical 575ml
e adquira por R$ 39,90 (Cód. 881558):  
+ 1 Tigela Batedeira 1L + 1 Tigela Batedeira 3,2L
Com um pedido de R$ 649,00*

*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. 
Brindes disponíveis enquanto durarem os estoques. Na eventual falta, a substituição ficará a critério da Tupperware®. No caso de reclamações referentes a este incentivo, 

o Consultor terá até a semana 36.2021 para entrar em contato via Fale Conosco no Site da Tupperware®. Os brindes enviados serão iguais ou similares aos ilustrados.

*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. Brindes disponíveis enquanto durarem os estoques. Na eventual falta, a substituição 
ficará a critério da Tupperware®. No caso de reclamações referentes a este incentivo, o Consultor terá até a semana 36.2021 para 

entrar em contato via Fale Conosco no Site da Tupperware®. Os brindes enviados serão iguais ou similares aos ilustrados.

SEMANA 29 SEMANA 31

LANÇAMENTOFEZ PEDIDO?

GANHOU!

Tampe e agite para misturar 
os ingredientes da sua receita!



3L 
29,5 comp. x 

26 larg. x 
9 alt. (cm)

Micro-ondas
SEMANAS 29 OU 30

Com um pedido de R$ 649,00*, nas Semanas 29 ou 30, adquira, por R$ 149,90,  
o Presente da Anfitriã Antecipado - 3º nível 

(8 peças - Cód. 806901)

1L 
23 com. x 
19,5 larg. x 

6,5 alt. (cm)

1,5L 
23 com. x 
19,5 larg. x 

8,9 alt. (cm)

2L 
23 com. x 
19,5 larg. x 
12 alt. (cm)

2,5L 
23,1 com. x 
23,1 larg. x 
14 alt. (cm)

1L 
16,9 com. x 
12,7 larg. x 

13,9 alt. (cm)

1,9L 
29 com. x 
15,4 larg. x 
11,8 alt. (cm)

24,4 diâm. x 
7,5 alt. (cm)

Micro-ondas

NOVAS 
CORES

1716

*O Consultor que adquirir o Presente da Anfitriã na semana 29 não poderá adquiri-lo na semana 30. O valor do pedido não é acumulado entre as semanas. Limitado a 1 conjunto 
de produtos por CPF. Para receber os produtos, os Consultores deverão manter os pagamentos em dia até a entrega dos mesmos. Os produtos serão iguais ou semelhantes 
aos ilustrados na Revista Você Pode. Os itens de ambientação não acompanham os produtos. Exclusivo para Consultores acima de 12 semanas a partir da data de cadastro.

PRESENTE 
DA ANFITRIÃ
ANTECIPADO 3º NÍVEL



Armazenar Servir
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LANÇAMENTO

1,75L 
21,2 diâm. x 
8,4 alt. (cm)

1,3L 
13,1 diâm. x 

15,5 alt. (cm)

LANÇAMENTO

Conquiste:
1 Mini Instantânea Slim Flamingo Tropical 575ml
Com um pedido de R$ 329,00*

32 com. x 
28,7 larg. x 
17 alt. (cm)

SEM
A

N
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 32

Ou Conquiste: 
1 Mini Instantânea Slim Flamingo Tropical 575ml
e adquira por R$ 52,90 (Cód. 881562):  
+ 1 Big Cake Flamingo Tropical
Com um pedido de R$ 649,00*

GRÁTIS
PARA NOVOS** 
CONSULTORES!

Alça facilita 
na hora do 
transporte!

NOVA 
DECORAÇÃO

Ou Conquiste: 
1 Mini Instantânea Slim Flamingo Tropical 575ml
+ 1 Delicatesse Flamingo Tropical 1,75L 
+ 1 Super Instantânea Slim Flamingo Tropical 1 - 1,3L
Com um pedido de R$ 649,00*

Conquiste:
1 Mini Instantânea Slim Flamingo Tropical 575ml
Com um pedido de R$ 329,00*

NOVA 
DECORAÇÃO

*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. 
Brindes disponíveis enquanto durarem os estoques. Na eventual falta, a substituição ficará a critério da Tupperware®. No caso de reclamações referentes a este incentivo, 
o Consultor terá até a semana 36.2021 para entrar em contato via Fale Conosco no Site da Tupperware®. Os brindes enviados serão iguais ou similares aos ilustrados.

*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. 
Brindes disponíveis enquanto durarem os estoques. Na eventual falta, a substituição ficará a critério da Tupperware®. No caso de reclamações referentes a este incentivo, 
o Consultor terá até a semana 36.2021 para entrar em contato via Fale Conosco no Site da Tupperware®. Os brindes enviados serão iguais ou similares aos ilustrados. 19

FEZ PEDIDO?

GANHOU!

SEMANA 29

SEMANA 31



Aponte a câmera 
do celular para 

o QR code e 
saiba mais.

2120

Os Consultores que somarem o valor de vendas de no mínimo R$ 2.596,00 (equivalente 
a 1 Estrela) no período do Vitrine 8.2021 poderão adquirir* no período do Vitrine 9.2021:

1 Espremedor de Cítricos por R$ 59,90  (Cód. 881569)

22,5 com. x 
7,5 larg. x 
6 alt. (cm)

IMPORTADO

SEJA UM CONSULTOR ESTRELA  
E CONQUISTE BENEFÍCIOS EXCLUSIVOS!

Preparar

*Limitado a 1 unidade por Consultor. Novos Consultores interessados deverão adquirir conforme regra e preço descritos nesta página. Preço Consultor não conta para 
vendas ou programas de incentivos. Os itens de ambientação não acompanham os produtos. Brindes disponíveis enquanto durarem os estoques. Na eventual falta, a 

substituição ficará a critério da Tupperware®. No caso de reclamações referentes a este incentivo, o Consultor terá até a semana 40.2021 para entrar em contato via Fale 
Conosco no Site da Tupperware®. Os brindes enviados serão iguais ou similares aos ilustrados. NÃO deve ser usado para quebrar nozes ou ingredientes semelhantes.
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Alças ergonômicas: 
mais conforto e 

firmeza na hora de 
segurar e espremer!

Fundo impede a 
passagem de polpa 

e sementes.

Você sabia que também pode conquistar 
coisas incríveis com as suas Indicações?
A Oportunidade Tupperware® já mudou muitas vidas e, com a sua ajuda, 
pode fazer ainda mais! Quando você indica, coisas incríveis acontecem: 
você tem a chance de aumentar o seu lucro e ganhar os brindes mais 
desejados e cada pessoa indicada ganha a possibilidade de realizar 

sonhos e construir uma carreira de sucesso com a Tupperware®.

Contamos com você para 
levar a Oportunidade 

Tupperware® ainda mais longe!
Agora temos o Dia de Escolher o Bem!

Um dia especial na semana em que você e toda 
a Força de Vendas usam as redes sociais ao 
mesmo tempo para espalhar a oportunidade 

e alcançarmos, juntos, mais pessoas.
Veja como participar:

QUANDO?
Toda segunda-feira, 
ao meio-dia, temos 

um encontro marcado 
nas redes sociais!

POR QUÊ?
Juntos, vamos 

formar uma grande 
corrente que vai 

fortalecer ainda mais 
o seu negócio!

COMO? 
Com o apoio do 

Tuppsocial! Acesse 
pelo Site de Pedidos 
ou Escritório Virtual e 

compartilhe conteúdos 
prontos para publicar!



INDIQUE 
E GANHE 
SEMPRE 

MAIS!
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Com o cabo aberto, 
apoie sobre a 
lata e feche.

Agora gire a alça, 
até fazer a volta 
completa na lata.

Abra as duas partes 
do cabo do Abridor 
para soltá-lo da lata.

Apoie a ponta na 
borda da lata, feche 
e remova a tampa!

Você, Consultor que indicou, deverá estar ativo 
neste Vitrine (Semanas 29 a 32.2021). 

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?

COMO EU 
FAÇO PARA 
RECEBER O 

BRINDE?

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

41 a 44.2021. Caso contrário, perderá o direito ao brinde. 

Você, Consultor que Indicou, e o Novo Consultor Indicado 
deverão manter os pagamentos em dia até a entrega do brinde.

Conquiste:
1 Tupper Caixa Galinha 1,1L 

+ 1 Tupper Caixa Galinha 2,4L
O Consultor que você Indicou precisa 

fazer um pedido de R$ 329,00*

1,1L 
16,3 com. x 

15 larg. x 
10,7 alt. (cm)

2,4L 
20,1 com. x 
18,6 larg. x 

13,3 alt. (cm)
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Ou  Conquiste:
1 Abridor de Latas

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

*Confira a regra completa de Indicação Produtiva na página 25. 
Os itens de ambientação não acompanham os produtos. Os brindes enviados serão iguais ou semelhantes aos ilustrados. 

 Atenção: o Abridor de Latas será entregue nas semanas 45 a 48.2021.

20 com. x 
5,5 larg. x 

8,5 alt. (cm)

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.

Ou

ATENÇÃO! 
REGRA  

ESPECIAL 
VP 8.2021

= 1 BRINDE DE 
1 INDICAÇÃO 
PRODUTIVA

1 IN
D
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A
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PrepararArmazenar

Confira a decoração 
completa!

Aponte a câmera  
do seu celular 

para o QR code e 
confira um vídeo 

exclusivo do produto!

IMPORTADO

NOVA 
DECORAÇÃO

Caso o Consultor que você indicou faça um pedido igual ou superior a R$ 649,00, ele será considerado 1 Indicação Produtiva, não podendo 
optar pelo Indique + Fácil. Brindes disponíveis enquanto durarem os estoques. Na eventual falta, a substituição ficará a critério da Tupperware®. 

No caso de reclamações referentes a este incentivo, o Consultor terá até a semana 48.2021 para entrar em contato via Fale Conosco no Site 
da Tupperware®. Os itens de ambientação não acompanham os produtos. Os brindes enviados serão iguais ou similares aos ilustrados.



Servir

295ml cada 
8 diâm. x 

9,2 alt. (cm)

1,3L 
10,3 diâm. x 

26,5 alt. (cm)

2 INDICAÇÕES  
PRODUTIVAS

Tampa 2 em 1: 
Ideal para fechar ou usar 
como descanso para o 

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

Ou  Conquiste:
1 Jarra com Infusor Teaz Me 1,3L
+ 6 Copos Premier 295ml cada

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

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

2 INDICAÇÕES 
PRODUTIVAS, 

onde os Indicados 
realizam pedidos no valor 

de R$ 649,00 cada.

Ou
ATENÇÃO! 

REGRA ESPECIAL 
VP 8.2021

= 1 BRINDE DE 
2 INDICAÇÕES 
PRODUTIVAS

Você, Consultor que indicou, deverá estar ativo 
neste Vitrine (Semanas 29 a 32.2021). 

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?

COMO EU 
FAÇO PARA 
RECEBER O 

BRINDE?

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

Semanas 41 a 44.2021. Caso contrário, perderá o direito ao 
brinde. Os Consultores Indicantes e os Indicados deverão 

manter os pagamentos em dia até a entrega do brinde.

25
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Brindes disponíveis enquanto durarem os estoques. Na eventual falta, a substituição ficará a critério da Tupperware®. No caso 
de reclamações referentes a este incentivo, o Consultor terá até a semana 48.2021 para entrar em contato via Fale Conosco no 
Site da Tupperware®. ATENÇÃO: o Abridor de Latas, brinde com 1 Indicação Produtiva, será entregue nas semanas 45 a 48.2021.24

500ml 
17,7 comp. x
16,2 larg. x

6,7 alt. (cm)

2L cada 
25,1 com. x 
23,4 larg. x 

10,9 alt. (cm)

*Confira a regra completa de Indicação Produtiva na página 25.  
Os itens de ambientação não acompanham os produtos. Os brindes enviados serão iguais ou semelhantes aos ilustrados.
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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.

Ou

ATENÇÃO! 
REGRA ESPECIAL 

VP 8.2021

= 
1 BRINDE DE 
1 INDICAÇÃO 
PRODUTIVA

Ou  Conquiste:
1 Tigela Prisma 3,5L + 2 de 2L cada + 1 de 500ml
O Consultor que você Indicou precisa fazer um pedido de R$ 649,00*

3,5L 
29,5 comp. x 
27,8 larg. x 

12,5 alt. (cm)

Design exclusivo 
inspirado na beleza 

e resistência dos 
diamantes! 

Consultor, acesse agora mesmo a nossa 
playlist "Faça você mesmo" no YouTube 

e aprenda 3 receitas rápidas para 
preparar bebidas geladas deliciosas!

É só apontar a câmera do seu 
celular para o QR code!

Copos em 
Policarbonato: 
lindos e muito 

resistentes!



Veja até onde você pode chegar 
ao longo da sua jornada de 

crescimento na Tupperware®.
Só depende de você!

Líder 
EmpreendedorConsultor

DistribuidorEmpresário

Ganhos ilimitados 
de acordo com o 

tamanho da região.
Ganhos ilimitados 

sobre o volume de vendas 
de uma microrregião.

• Cursos on-line e workshops gratuitos
• Incentivos a cada pedido que 

aumentam a lucratividade

• Todos os benefícios de Consultores
• Cursos e incentivos 
focados no seu nível

• Todos os benefícios de 
Consultores e Líderes
• Cursos e incentivos 
focados no seu nível.

Possibilidade de ganho mensal:
R$ 1.600,00*

Possibilidade de ganho mensal:
R$ 3.900,00*

de desconto 
no boleto

26,5% 5 
níveis de 

Consultores 
Estrelas

de desconto 
no boleto

26,5% +3%  
de desconto

6 níveis Vanguard

Lucro como Consultor 
Você terá um desconto de 26,5% ao adquirir 
nossos produtos e poderá lucrar na revenda.

Incentivos semanais
A cada semana, ao realizar um pedido, você será 
reconhecido com produtos de alta lucratividade 
que podem até triplicar os seus ganhos.

Incentivos por indicações
Indique outras pessoas para o negócio e 
ganhe produtos exclusivos e importados.

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
TU

PPER
W

A
R

E®
Você sabia 

que existem 
diversas formas 

de ganhar 
dinheiro como 

Consultor?
A cada passo da sua 

carreira na Tupperware®, 
você tem diversas 

oportunidades para crescer 
e lucrar muito mais. 

Confira todos os benefícios!

2726



Com os seus 
pedidos você 

conquista 
essa coleção 

exclusiva!
Confira nas páginas 12 a 19.

302027


