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Você já uma pessoa de sucesso, e sua opção por enriquecer outras 
vidas com a Oportunidade Mary Kay faz de você alguém em quem 
outras pessoas poderão se inspirar por levar adiante o legado
Mary Kay Ash.

A Carreira Independente de uma Red Jacket é formada pelas 
seguintes etapas: Iniciadora Estrela Independente, Líder de Grupo 
de Vendas Independente, Futura Diretora de Vendas Independente e 
Diretora em Qualificação de Vendas Independente (DIQ). Neste Plano 
de Ação, daremos foco às três primeiras etapas.

O seu momento como Red Jacket muitas vezes pode parecer rápido, 
mas é de fundamental importância, pois traz grande aprendizado 
e novas conquistas em seu Negócio Independente Mary Kay. Este 
material foi feito para auxiliar e proporcionar a você o conhecimento 
necessário nesse período. Assim como a Universidade Red Jacket, 
ele também é dividido em seis módulos, porém além de abordar 
novos assuntos, confere a você a oportunidade de administrar o seu 
próprio aprendizado. Você escollhe o momento e o lugar ideal para 
aprender.  Os seis módulos do Plano de Ação Red Jackets são:

O QUE TE MOVE
VENDAS
INÍCIOS
LIDERANÇA
CONHECIMENTO E COMUNICAÇÃO
AS SEIS COISAS MAIS IMPORTANTES

Cada um dos módulos tem frases inspiradoras de Mary Kay Ash e de 
Diretoras Nacionais, além de atividades que te farão retomar aquilo 
que você aprendeu. Desfrute do conhecimento e se aproveite dele 
para enriquecer ainda mais o seu Negócio Independente e disseminar 
os valores de Mary Kay Ash em tudo o que você fizer.

Boa leitura e muito sucesso!

Olá, 
Querida
red Jacket!
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JURAMENTO Red jacket

Eu,
 

No meu juízo perfeito, Juro...
realizar grandes vendas,
Fidelizar minhas clientes 

e conquistar muitas estrelas...
compartilhar essa Oportunidade,

e enriquecer muitas vidas...
Formar um time brilhante...

conquistar meus sonhos e os sonhos 
de todas as minhas consultoras...
tornar-me uma diretora de Vendas 
independente de muito sucesso,

e com muito orgulho falar...
tudo... eu vou conquistar!

como red Jacket,
Eu juro!

.......................................................
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01
O que te mOve

OBJETIVOS:
 
• Conhecer um pouco de como surgiu  o conceito de Red Jacket 
e o motivo de seu orgulho;

• Aprender a lidar como os medos que sabotam as suas conquistas;

• Compreender que para definir objetivos é preciso planejamento 
e disciplina e como fazer para realiza-los.



O que te mOve
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“O que você realmente quer da sua 

carreira independente? lembre que todos 

os seus objetivos e sonhos não possuem 

valor algum se não são colocados em 

prática. Você sabia que muitos dos planos 

são adiados em nossas vidas pelo nosso 

medo? Por isso, aja sem hesitar, pois só 

a própria ação pode superar o medo.

Quando você faz algo de que tem medo, 

ele acaba. lembre que você é maravilhosa 

e acredito que você realmente pode fazer 

tudo aquilo a que se propõe.“



O termo Red Jacket nasceu 
em 1973 quando Mary Kay Ash 
e algumas Iniciadoras Estrela 
estavam usando casacos 
vermelhos em um jogo de 
beisebol em St. Louis para uma 
“noite Mary Kay”. Mary Kay Ash 
fez o arremesso de abertura e 
as mulheres de casaco vermelho 
fizeram tanto sucesso que, em 
1980, o Red Jacket se tornou 
um traje da Carreira Mary Kay 
para as Consultoras de Beleza 
Independentes.

Quando você decidiu dar um salto 
na sua Carreira Independente 
e tornar-se uma Red Jacket, 
sua escolha na verdade foi por 
aperfeiçoar suas habilidades 
e crescer no seu Negócio 
Independente, e você tem tudo o 
que precisa para ser bem sucedida.

“Você precisa ser a pessoa que 
precisa ser e fazer o seu trabalho 
para ter a vida que sempre 
sonhou”. 

Sua posição de Red Jacket sem 
dúvida transparece um profundo 
sentimento de orgulho, por isso 
sua confiança e fé precisam estar 
em tudo que faz. Seu Negócio 
Independente deve ter um 
propósito que valha a pena.

ser red 
Jacket!

a coR veRmelha significa 
vibRação e confiança, é 
uma coR excitante que 
cRia muita emoção e 
felicidade!

cuRiosidade 
maRy kay: 
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Confrontando
seus medos
Em algum momento você se 
sentiu desanimada pensando 
que não fosse conseguir realizar 
seus sonhos? Se já passou por 
isso, a boa notícia é que você tem 
o controle para eliminar esses 
pensamentos que te sabotam e 
enfim alcançar o sucesso em sua 
vida e sua Carreira Independente.

Essas crenças podem estar 
enraizadas em você por vários 
motivos, e aprender a identifica-
las é o primeiro passo para criar 
estratégias de como lidar com 
elas e aprender a criar novos 
pensamentos otimistas que farão 
com que você alcance seus 
objetivos. 

Vamos colocar na prática esse exercício através dos seus próprios 
pensamentos sabotadores. Se seu medo for, por exemplo: 

Não deixe com que os 
pensamentos negativos da vida 
te controlem. Passe por cima de 
todos eles! Use-os como degraus 
que auxiliem você a crescer tanto 
quanto sempre sonhou. Fixe seu 
olhar em uma meta e não o tire 
dela até alcançá-la.



“Eu não sou uma boa líder, não consigo 
nem ajudar minha equipe.”

Ative o seu pensamento, passo importante para 
que você se habitue a encontrar seus medos. 

Crie mentalmente o cenário em que seu medo te aflige.

“Não me sinto confortável em falar em 
público para as Consultoras.”

Expresse claramente as razões que te barram para 
que possa identificar e trabalhar cada uma delas.

“Sou tímida e me sinto insegura.”
Quais são as sensações que tem quando as exprime? 

Encontrar os efeitos colaterais ajuda a perceber o quanto 
o seu pensamento interfere na sua vida.

Sentir esse medo me faz 
ser uma pessoa melhor?

Aproveite esse momento em que trouxe a tona suas 
dúvidas e crie novos pensamentos positivos 

para enfraquecer aqueles que te afligiam.

Não, esse medo não me faz 
sentir bem. Então, sim, eu posso ser 

uma pessoa melhor sem ele. 
Eu sou uma Red Jacket!
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definindo
objetivos
Quais são os seus sonhos? Eles 
continuam os mesmos que você 
tinha no início da sua Carreira 
Independente? Muitas Consultoras 
de Beleza começam o Negócio 
Independente para ter renda extra, 
fazendo dele a segunda via de 
ganho. Ao subir mais um degrau da 
Carreira, os objetivos começam a 
mudar, pois além das vendas você 
agora tem a missão de enriquecer 
outras vidas. Vendas e Inícios 
passam a andar juntos.

Os objetivos que movem 
o indivíduo para o seu 
desenvolvimento, tanto pessoal 
quanto profissional. Mesmo 
em pequenas circunstâncias 
no dia a dia, é necessário fazer 
alguns planejamentos de ações 
para buscar o equilíbrio entre 
fins e meios visando o melhor 
funcionamento das atividades.

Planejar é um processo de reflexão, 
de tomar decisões sobre ações 
e superação de objetivos previstos, 
para evitar a improvisação e 
estabelecer caminhos que norteiem 
a execução das ações, além de 
poder prever o acompanhamento 
e avaliar o resultado. 

Descubra o seu sonho. O que 
te move para você conquistar o 
seu sonho. Crie o seu Cartaz dos 
Sonhos e coloque nele todas as 
imagens deles. Eu tenho certeza que 
em breve você irá conquistar todos 
eles, porque você merece!

LEIDI BRASIL, 
Diretora Nacional  de Vendas Independente.



“Nesse ano, eu vou fazer uma viagem para 
minha cidade natal e rever meus familiares.”

ESpEcIfIcIDADE: defina seu objetivo. 
Quanto mais específica for a definição de seu propósito, 

melhor direcionado estará seu caminho. 

A seguir estão algumas dicas com exemplos que você 
pode usar para o seu dia a dia, e que podem ajudar a definir 

os objetivos de forma precisa: 

“Eu preciso reservar o tempo e o dinheiro 
necessários para realizar meu objetivo, então 

desde já vou começar a me planejar.”

MEnSuRABILIDADE: Seu objetivo deve ser 
quantificável, isso o torna mais claro e palpável.

“Só preciso de disciplina para que meus 
planos deem certo, tudo depende de mim.”

REALIDADE: Um objetivo tem que ser 
alcançável, possível e viável.

“Faz muitos anos que não vejo meus familiares, por isso, 
eu realmente preciso me empenhar em conseguir vê-los.”

RELEvâncIA: O objetivo tem que ser 
importante, significativo e desafiador.

Quero passar o Natal com minha família, então 
a partir do começo do ano vou me planejar 

e pesquisar o preço das passagens.”

TEMpo: Defina prazos. O objetivo deve 
ter data de início, meio e fim.



plano de ação Red jacket16

Tenha visão de futuro e passe essa mesma visão de futuro para 
suas Consultoras de Beleza, mostrando para as pessoas que 
estão iniciando o Negócio Independente que elas podem “sim” 
com Mary Kay chegar onde elas querem chegar, mantendo 
sempre essa visão de futuro.

cARoL pInELLI, 
Diretora Nacional Sênior de Vendas Independente.

Por que 
estabeleCer
objetivos?

Atitude
POsitivA

mOtivAçãOdireciOnAmentO



Sonhe, pense grande! Já foi dito que se você pode sonhar você 
também pode realizar. Antes que seu sonho se transforme em 
realidade, você deve visualizá-lo em sua mente: finalizado, 
perfeito! Desse modo, você conquistará tudo o que desejar.

ObjetivObOns 
HábitOs

AutOdisciPlinA
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• Dá direcionamento: Escolher o melhor caminho 
a seguir, ajuda a evitar frustrações, e te faz criar 
melhores estratégias para alcançar seus objetivos.

• Mantém a motivação: É o que te mantém 
firme e focado em alcançar o propósito desejado. 
Perseverança e autoconfiança são as chaves para 
você continuar motivada.

• Gera atitude positiva: Disposição e coragem são 
exemplos de atitudes que te farão correr atrás dos 
seus sonhos, e assim você não criará desculpas 
para desistir.

• Desenvolve autodisciplina: Persistir e colocar os 
planos em ação. Sem autodisciplina seus planos não 
saem do lugar.

• Cria bons hábitos: Organização e planejamento 
de suas prioridades passarão a ser parte de sua 
rotina, pois interferem diretamente nas atitudes que 
tomará para conquistar seus objetivos.



VamOs cONstruir seu PlaNO de açãO 

mentalize e 
visualize seu 

objetivo.

escreva 
seu objetivo 
num papel.

construa seu 
plano de ação.

 
*lembre-se seu 
objetivo deve ser 
composto por:

Início: 
definir meu

objetivo;

Meio: 
ações que me levarão 

a conquistar meu 
objetivo;

Fim: 
a concretização 

do objetivo.

conte seu objetivo para 
seus amigos familiares.

Avalie o seu 
progresso.

conquiste 
e celebre!

1 2 3 

4 

5 6 
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A PARTIR DA ELABORAçãO DO SEU 
PLANO DE AçãO, VOCê PODE CRIAR 
SEU CARTAz DOS SONhOS. DE 
MANEIRA BEM CRIATIVA E ALEgRE 
COLOQUE TODOS OS SEUS SONhOS, 
TANTO PESSOAIS QUANTO DO SEU 
NEgóCIO INDEPENDENTE, EM UM 
CARTAz E FIxE-O EM UM LUgAR 
VISíVEL PARA QUE SEMPRE SE LEMBRE 
DE MANTER O FOCO E BUSCAR 
AQUILO QUE DESEJA CONQUISTAR.



6 dIcAS pARA
alcançaR seu objetivo

Decida exatamente 
o que você quer.

Detalhe seu plano
passo a passo.

5.

1.

Espelhe-se 
em alguém.

3.

Acredite em você

2.

Defina onde você está 
e aonde quer chegar. 
Determine suas ações 

diariamente, semanalmente 
e mensalmente.

4.

Mantenha-se 
focada. 

6.
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determinação: 
Esteja determinada a sair da zona de 
conforto e pagar o preço pela conquista 
de seus sonhos.

a fórmula
do 4 d’s

desejo: 
Firme anseio de ser uma verdadeira líder.

disciplina: 
Busque o sucesso seguindo regularmente 
um plano de ação bem definido e 
concreto.

decisão: 
O que você decide hoje irá repercutir 
no amanhã. As decisões de ontem 
formam seu presente, as decisões de 
hoje formarão seu futuro.



como e onde surgiu 
o termo Red jacket?

qual seu medo na carreira e 
de quais novos pensamentos 
positivos você precisa para 
confrontá-lo?

o que voCê aPrendeu?

qual é a importância de 
estabelecer objetivos?

o que é cartaz dos sonhos? 
escreva abaixo seus sonhos 
e depois crie um lindo cartaz 
baseando-se neles.
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02
vendAs

OBJETIVOS
 
• Conhecer algumas habilidades especiais de vendas e dicas 
para ter sucesso em seu Negócio Independente;

• Entender o seu papel como Consultora de Beleza Independente e 
colocar em prática as 5 maneiras de vender;

• Conhecer o passo a passo da Sessão Perfeita.



“O serviço ao cliente é o verdadeiro 

coração de seu Negócio independente. 

Nosso negócio é o resultado de vender 

de forma personalizada e através de 

um relacionamento amigável.

Quando os resultados em vendas são 

extraordinários, com certeza demonstram 

sua habilidade de ver as coisas sob 

a mesma ótica de suas clientes. 

Por isso, procure sempre entender e 

cuidar dos interesses de sua clientela.“
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princípios 
básicos
Uma das formas de ter sucesso no seu 
Negócio Independente é a venda de 
produtos. Desenvolver a habilidade de 
vender pode trazer inúmeros benefícios. 
Muitas pessoas dizem que não 
conseguem fazer as vendas fluírem, mas 
na realidade se você conhece o produto, 
confia nele e age com honestidade, você 
está simplesmente se comunicando, e 
sua venda acontece naturalmente. 

Tendo boas habilidades em vendas, 
você conseguirá:

Persistir 
Escutar o “não” é mais comum 
do que gostaríamos, e muitas 
pessoas entendem isso como 
um problema. Enxergar a recusa 
como um desafio auxilia a 
buscar formas de argumentar e 
definir seus próximos passos.

Autodisciplina
gerenciar seu tempo e suas 
tarefas otimiza suas vendas 
pois você conseguirá se 
dedicar exclusivamente ao 
que foi programado, sem se 
autossabotar.

Autoconfiança
Se você se considera tímida, 
encontrará a salvação para 
seus problemas ao realizar 
vendas. Sendo capaz de vender 
você irá avançar com confiança, 
especialmente em momentos 
de abordagens e Sessões 
de Beleza.

Negociar
Vender é negociar. Aprender a 
ouvir e a avaliar o perfil das suas 
clientes são fatores chave que 
ajudarão a realizar ótimas vendas. 
As pessoas geralmente não 
gostam de gastar, mas gostam de 
comprar. Levar outras pessoas a 
concordarem com você, é mostrar 
o que elas precisam. 



O primeiro passo é sempre o mais difícil: 
estabelecer um compromisso com você mesma, 

por você mesma. Mas, uma vez que você tenha feito 
isso, você já se encontra no caminho certo.

como a pRópRia maRy kay ash dizia 

“NAdA AcONTEcE ATé qUE AlgUéM VENdA AlgO”. 

além de seR Rentável, poR inteRmédio das vendas 

é possível ofeReceR a opoRtunidade maRy kay às 

suas clientes. demonstRe entusiasmo ao falaR 

do seu negócio independente e explique as suas 

Realizações e conquistas, paRa que você consiga 

tRansmitiR a boa imagem que uma consultoRa 

de beleza independente tem, e possa inspiRaR 

outRas mulheRes a fazeR o que você faz.
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voCê 
Consultora 
de beleza
Seja qual for a etapa em que 
você estiver em sua Carreira 
Independente, lembre-se sempre 
que você é uma Consultora de 
Beleza, e que a sua principal missão 
é ajudar e ensinar as mulheres a se 
sentirem cada vez mais bonitas por 
dentro e por fora, você passa a ser 
uma referência para suas clientes 
no que se refere às necessidades 
que elas têm. Por esse motivo, o 
conhecimento que você tem sobre 
os produtos é um diferencial. Uma 
Consultora de Beleza, não vende 
simplesmente produtos, mas hábitos 
de cuidado com a pele e com a 
aparência. 

Realizar Sessões de Beleza com 
demonstração de produtos é 
o momento perfeito para criar 

relacionamentos e mostrar toda a 
confiança que você sente no que 
oferece às suas clientes, uma vez 
que você também os usa. 

Como a demonstração é feita 
diretamente na pele da cliente, ela 
sente o resultado imediato e aprende 
a usá-lo, para que possa repetir o 
processo em casa. Esse contato 
é importante pois a cliente tira as 
próprias conclusões a respeito dos 
produtos, e faz a compra baseando-
se em experiência e gosto pessoais, 
não por influência ou opinião de 
outra pessoa. 

Não fale apenas do produto em si, 
fale dos benefícios que ele pode 
oferecer e das soluções que ele 
proporciona com o uso frequente. 



• conhecimento e domínio 
   dos produtos;

• identificação do perfil 
   das clientes;

• aproveitamento de todas as 
   oportunidades de contatos;

• imagem e postura profissional 
adequadas;

• amostras na bolsa;
 
• cartões de visita;
 
• leva sempre o the look;

• pronta-entrega;

• entusiasmo e muita vontade 
   de arrasar nas vendas!

diferenciAis de umA
cOnsultOrA de belezA

indePendente

Agregar qualidade ao preço faz com 
que a cliente compre porque sentiu 
que precisa, independente do preço.

Entender o perfil da cliente possibilita 
oferecer o produto de forma 
personalizada. Aproveite a Sessão 
de Beleza para obter o máximo 
possível de informações a respeito 
de suas clientes, como: tonalidades 
e características de pele e tipos de 
fragrâncias preferidos, e vá anotando 
tudo do na ficha pessoal dela de 
Perfil da Cliente. 

Realizar o pós-venda faz também 
suas clientes se sentirem especiais. 
Informe-se com elas como preferem 
que você entre em contato, 
se por e-mail, telefone, mídias 
sociais ou mensagens e faça o 
acompanhamento 2+2+2: contato 
após 2 dias, 2 semanas e 2 meses.

Esse é o período ideal para que suas 
clientes tenham usado o produto, 
sentido seus benefícios e façam 
uma nova compra para reposição. 
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Esse relacionamento com as clientes facilita o controle da sua pronta entrega. 
Como não dá para vender produtos com a mala vazia, é importante ter uma 
pronta entrega com os itens mais procurados para que suas clientes já os 
comprem durante a Sessão de Beleza. Para auxiliar, você pode criar uma lista 
com 25 nomes das suas clientes mais fiéis e anotar nela o perfil de cada uma, 
para que você possa basear seus pedidos nelas.

é Recomendável teR uma pRonta 
entRega eficiente poRque:

Você economiza tempo por não ter 
que realizar entregas posteriores;

Maiores ganhos, pois suas clientes 
se encantam e já querem comprar;

ganha conhecimento e desenvolvimento 
de habilidades para vender produtos variados, 
pois você tem todos os produtos disponíveis;

ótimo atendimento às suas clientes, pois 
elas terão os produtos quando precisarem.

é Recomendável teR uma pRonta 
entRega eficiente poRque:

Você economiza tempo por não ter 
que realizar entregas posteriores;

Maiores ganhos, pois suas clientes 
se encantam e já querem comprar;

ganha conhecimento e desenvolvimento 
de habilidades para vender produtos variados, pois 

você tem todos os produtos disponíveis;

ótimo atendimento às suas clientes, pois 
elas terão os produtos quando precisarem.



O entusiasmo é fundamental 
para ter sucesso nas vendas. 
E esse entusiasmo você vai 
adquirir quando você usar 
os produtos, pois você é sua 
primeira cliente. Assim, passa 
credibilidade, pois demonstra 
a qualidade dos produtos.

MAGALI MORAES, 
Diretora Nacional de 
Vendas Independente.

dIcAS: 

1 

tenha cuidado com a 
higiene e oRganização 
em suas sessões de beleza. 
tenha aplicadoRes, 
pincéis e toalhas faciais 
descaRtáveis tRate os 
seus pRodutos como 
veRdadeiRas joias. 
saúde em pRimeiRo 
lugaR! consulte o guia 
paRa consultoRas “seus 
sonhos começam agoRa” 
paRa teR mais infoRmações.

não se esqueça de levaR 
sempRe as fichas de 
peRfil da cliente nas 
suas sessões, lá você 
maRca tudo que pRecisa 
sabeR sobRe sua cliente, 
faz o acompanhamento 
e ainda pode pediR a ela 
contatos das amigas. e 
tenha as amostRas 
na bolsa!

2 
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5 maneiras 
de vender    
NO seu dia a dia VOcê POde realizar VeNdas de Várias maNeiras diFereNtes, 
e cOm algumas dicas simPles, VOcê POde melhOrar aiNda mais seu NegóciO 
iNdePeNdeNte.

SUA SABEdORIA EM AÇÃO

Na pele ou na Festa - “Sessão de Beleza”.
Chame entre 3 e 6 amigas para que consiga ter uma maior interação com 
todas, e faça fechamentos em grupo, deixando sempre o catálogo The 
Look à disposição de suas clientes, e fechamentos individuais, para ter 
chance de perguntar o que acharam da Sessão de Beleza, realizar vendas 
e oferecer a Oportunidade Mary Kay para  àquelas que você perceber que 
se entusiasmaram pelo Negócio Independente. Alguns cuidados precisam 
ser tomados para que sua Sessão de Beleza seja um sucesso, identifique-
os marcando Verdadeiro ou Falso, e corrija as que forem falsas abaixo:

(      ) Chegue com antecedência para arrumar a mesa de demonstração 
e preparar o ambiente com espelhos, cadeiras, mesas. 

(      ) Preencha o Perfil da Cliente quando chegar em casa, conforme for 
lembrando o que cada uma das clientes falou.

 (      ) Na abertura da Sessão, agradeça a presença de todas e com muita 
pressa, mostre os produtos para as clientes nas caixinhas mesmo.

(      ) Pergunte em voz alta quem quer comprar mais produtos e quem 
quer ser Consultora de Beleza e aguarde que elas entrem em contato.
Justifique aqui as alternativas falsas.
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No caminho ou no “Encontrinho”
É um encontro que pode ser realizado de duas formas:

• Com potenciais clientes que acabou de conhecer. Nesse caso, como 
não foi planejado, previna-se tendo amostras na bolsa e de à cliente para 
que ela conheça a qualidade do produto. Em seguida anote o contato 
para marcar a demonstração.

• Com clientes que estão em acompanhamento do pós-venda. 
Esse é o encontro planejado. Como costumam ser encontros rápidos, 
chegue com antecedência e dê à sua cliente um exemplar do The Look. 
Nesse caso é feito o acompanhamento 2+2+2, que se refere ao período 
indicado para contata-la de volta. Quais são esses dias?

MAIS dIcAS:
no guia paRa consultoRas “seus sonhos 
começam agoRa”.
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No papel ou “À distância”
Para as clientes que compram com frequência, mas que têm pouco tempo 
para encontros pessoalmente. A cada 2 meses, envie o novo catálogo 
The Look para que elas acompanhem os lançamentos e entre em contato 
alguns dias depois para verificar se surgiu o interesse por realizar alguma 
compra. Ter os produtos disponíveis agiliza esse atendimento. Quais são 
os demais benefícios que a Pronta Entrega pode trazer para suas vendas?

Na linha ou “Contato Virtual”
Com comodidade e rapidez você mantém o relacionamento com 
suas clientes mais conectadas, assim elas têm flexibilidade de horário 
e a possibilidade de várias formas de contato, como por exemplo, 

Deixe-as a vontade para escolher a que for mais conveniente.  
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No show ou “Festival”
Chame suas clientes fiéis e novas clientes e aproveite as datas 
comemorativas para criar eventos temáticos de beleza. Envie os convites 
antecipadamente e monte kits especiais com promoções. Decore o 
ambiente deixando os produtos em destaque para que elas possam 
circular entre eles e experimentá-los, e esteja disponível para dar 
orientações sobre cada um dos produtos. A higiene e organização no seu 
festival deixarão as clientes seguras para testar os produtos sem riscos à 
saúde, que medidas podem ser tomadas e quais materiais são necessários 
para isso?
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antes, 
duRante
e depois de 
uma sessão 
peRfeita



“Quando estiverem fazendo uma sessão de 

Beleza tenham em mente que estão 

semeando o futuro de seu Negócio 

independente, não apenas com pedidos 

de reposição, mas com possíveis iniciadas 

e anfitriãs. as relações que se estabelecem 

nestas sessões podem durar muitos anos 

e poderão multiplicar com novos contatos, 

clientes, inícios e amizades.“
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Prepare-se com antecedência para a sua Sessão de 
Beleza para que tudo ocorra como o previsto. Para isso 
confirme o endereço e separe tudo o que precisa levar, 
como: produtos, acessórios, cartão de visitas. Se já tiver o 
contanto da cliente, pergunte que produtos ela gosta e qual 
o tom de pele e já anote tudo no Perfil da Cliente. 

Aprenda os benefícios dos produtos para sentir-se segura 
na hora da demonstração, e para ajudar, você pode assistir 
ao DVD de Sessões, comparecer a Sessões de Beleza da 
sua Diretora ou simular com familiares. 

Elabore sua história pessoal para contá-la brevemente para 
suas clientes, ressaltando os pontos positivos em que o 
Negócio Independente Mary Kay mudou sua vida. 

Chegue um pouco antes do horário combinado para 
arrumar o ambiente, conversar com sua Anfitriã a respeito 
da Sessão e agradecê-la pela disponibilidade.

antes 
da sessão 
peRfeita



     

anfitRiãs?
são as suas amigas que vão te ajudar a mostrar 

os seus produtos. elas convidam as amigas para conhecer 

e se divertir com as suas dicas de beleza. lembre-se 

sempre de levar para a anfitriã algum mimo especial 

e entregar durante a sessão, na frente das demais 

convidadas, assim você desperta nelas o desejo por ser a 

próxima anfitriã. consulte o guia para consultoras “seus 

sonhos começam agora” para ter mais dicas práticas.
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Sempre com um lindo sorriso e demonstrando a 
postura de uma verdadeira Empresária de Sucesso, 
receba suas convidadas com muito entusiasmo. 
Após acomodá-las, conte sua história pessoal 
para depois começar a demonstrar os produtos, uma 
dica especial é começar pelas fragrâncias para que, 
ao fim da sessão, elas possam sentir o resultado do 
perfume na pele.

Enquanto elas usam os produtos seguindo suas 
orientações, fale sobre os benefícios de cada um 
e atente-se à reação delas com relação ao que elas 
sentem e ao interesse que demonstram, para que ao 
final você peça que elas listem os produtos que mais 
gostaram.

duRante
a sessão 
peRfeita



     

Agradeça sua Anfitriã na frente de todas as 
convidadas, oferecendo um “mimo” ou um bom 
desconto pelo produto que ela escolher, e peça 
para as suas convidadas algumas indicações 
de amigas que gostariam de participar de uma 
Sessão de Beleza especial como aquela.

Lembre-se de dividir o fechamento em 
duas partes: primeiro em grupo e depois 
individualmente, assim você aproveita o 
fechamento individual para conhecer melhor cada 
uma de suas convidadas e criar vínculos. Esse é 
o momento para explorar outras possibilidades, 
por exemplo, se ela disser que está sem dinheiro 
e também não puder comprar com cartão, 
convide-a para ser sua próxima Anfitriã. No caso 
de respostas negativas, guarde o contato dela 
para um momento futuro. 

E finalmente, nunca saia de uma Sessão de 
Beleza sem novos agendamentos e sem falar 
sobre a Oportunidade Mary Kay. Afinal, sua missão 
é enriquecer vidas. 
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Entre em contato com as pessoas que suas convidadas 
indicaram e diga que foram escolhidas por suas amigas 
para serem presenteadas com uma Sessão de Beleza 
especial, e já agende uma data. 

Dê início ao processo de pós venda da Sessão de Beleza, 
colocando em prática o acompanhamento 2+2+2.

depois
de uma sessão 
peRfeita

Uma Sessão de Beleza bem feita faz a Anfitriã querer muito 
mais. Antecipe-se com as edições limitadas e com as 
promoções do mês e tenha uma pronta entrega maravilhosa. 
Encante suas clientes, esse é o melhor jeito de vender muito 
e conseguir muitos Inícios.

MARIcELE RoSA, 
Diretora Nacional de Vendas Independente



     

dIcA: 
queR sabeR mais sobRe a pontuação 
e os Reconhecimentos dos pRogRamas 
consultoRa estRela e conquista 
tRimestRal? abRa o cadeRno caRReiRa 
e fique poR dentRo! se pRefeRiR, pode 
achaR também no em sintonia. 
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uma líder 
brilhante 
Uma líder de sucesso é um exemplo e inspiração para sua 
equipe. Uma líder de sucesso é uma Estrela, e mantém o time 
motivado e entusiasmado para que tenha cada vez mais Estrelas 
brilhando com ela. Ser Consultora Estrela é o primeiro passo 
para o sucesso.

Em qualquer etapa da sua Carreira Independente você pode 
ser uma Consultora Estrela, mesmo depois de virar Diretora de 
Vendas, é só ter dedicação e com o acúmulo dos seus pontos 
a cada trimestre, você será reconhecida e receberá prêmios 
incríveis. 

Além disso, com a mesma pontuação de Consultora Estrela, você 
ganha prêmios da Conquista Trimestral, ou seja, você ganha dois 
programas com a mesma produção que realizar no trimestre. 
E mais, os seus Inícios Pessoais Qualificados lhe dão pontos 
extras para conquistar níveis mais altos nos programas.



o que se consegue conquistar 
com boas habilidades em vendas?

qual é a principal missão de uma 
consultora de beleza?

o que voCê aPrendeu?

por que é importante que a 
demonstração do produto seja 
feita diretamente na pela da 
cliente e por ela mesma?

fale resumidamente como seria 
sua sessão perfeita.



plano de ação Red jacket46

03
iníciOs

OBJETIVOS
 
• Entender a missão de “enriquecer a vida das mulheres” 
e aprender o que é preciso para viver a Regra de Ouro.

• Aprender formas de abordagens para conhecer clientes 
e potenciais Iniciadas.

• Saber como lidar com as objeções para manter-se motivada 
a novas conquistas.



“Nossa política de desenvolvimento 

profissional independente tem aberto 

as portas para o enriquecimento das vidas 

de milhares de mulheres. Você pode ajudar 

a transmitir nossa filosofia de vida a outras 

pessoas. Fazendo isso você também 

estará transformando seus sonhos em realidade!“
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enriqueCendo 
vidas
Nossa principal missão na Mary Kay é enriquecer a vida das mulheres. Mary Kay 
Ash nos ensinou com a Regra de Ouro que, devemos ter empatia, tratar os outros da 
forma como gostaríamos de ser tratados. Tendo essa filosofia em mente fica mais 
fácil agir de acordo com os valores que são inerentes à nossa missão:

Assim, você desenvolverá a força 
de caráter que precisa para crescer 
em seu Negócio Independente e em 
seu dia-a-dia.

seja 
honesta

Faça as suas Sessões de Beleza 
com o coração aberto, sem 
preconceitos com o lugar ou as 
pessoas presentes. Lembre-se 
que a oportunidade pode surgir 
a qualquer momento.

resPeite o 
Próximo

Muitas vezes pode parecer difícil 
ser sincera mediante determinadas 
situações, mas tenha em mente que 
há diversas formas de se dizer o 
que pensa sempre de uma maneira 
educada.

seja 
sinCera



A dedicação personalizada que você 
tem com suas clientes comprova que 
cada uma delas é importante para 
você e seu Negócio Independente. 
Fazendo o acompanhamento 2+2+2, 
você dá o cuidado e atenção que cada 
uma delas precisa.

seja 
Carinhosa

Conhecendo as características 
dos produtos Mary Kay, é possível 
oferecer uma Sessão de Beleza 
de qualidade para suas clientes, 
assim, você demonstra confiança 
e integridade.

seja 
íntegra

Cumprir com as atividades de uma 
Consultora de Beleza Independente 
sabendo que você é a representante 
da empresa, portanto tendo imagem, 
conduta e discurso em harmonia com 
a Empresária da Beleza que você é.

seja 
Profissional

Responder pelos próprios atos e por 
aqueles que lhe foram confiados. 
Assumir as responsabilidades de 
uma líder que influencia e guia suas 
Iniciadas ao sucesso, com cooperação 
e comunicação aberta.

seja 
resPonsável
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Quando Mary Kay Ash fundou em 1963 sua 
“empresa dos sonhos”, seu principal objetivo 
era proporcionar possibilidades ilimitadas de 
sucesso pessoal, profissional e financeiro às 
mulheres, em um ambiente em que usar a 
“intuição feminina” não seria um demérito. 

Além de uma Carreira Independente estruturada 
em que as mulheres seriam responsáveis pelo 
próprio desenvolvimento em seu Negócio 
Independente. Ao compartilhar a Oportunidade 
Mary Kay você estará mudando a vida de 
alguém e contribuindo para que uma vida seja 
enriquecida, e desta forma muitas pessoas 
estarão mais próximas de realizarem os seus 
próprios sonhos. Tenha Inícios Pessoais 
Qualificados, ou seja, incentive suas Consultoras 
de Beleza a compor a pronta entrega com o 
primeiro pedido de, no mínimo, 600 pontos 
pagos, e tenha muito sucesso.



Fale para sua Potencial Iniciada a respeito do 
que ela pode conquistar com o seu Negócio 
Independente:

Relacionamento
O sucesso do seu trabalho depende de um 
bom relacionamento com as pessoas. Aprenda 
a lidar com limitações e qualidades que pode 
encontrar. Aja com cordialidade, ética e 
empatia, aplicando a Regra de Ouro em tudo o 
que fizer. Suas clientes podem se tornar suas 
Anfitriãs e quem sabe Potenciais Iniciadas, faça 
com que elas sintam segurança e confiança e 
convide-as, saiba o que elas querem e ofereça 
o que elas precisam.
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caRReiRa
Na Mary Kay você planeja e alinha seus 
objetivos para conquistas cada dia maiores, 
conta com o apoio da sua Diretora de Unidade 
e tem ferramentas de suporte disponíveis 
em diversas formas que poderão ajudá-la a 
alcançar seus sonhos.

independência financeiRa
Imagine ter suas contas organizadas para saber 
o quanto você pode investir em seus sonhos? 
No seu Negócio Independente você aprende 
a administrar suas finanças e tem potencial de 
ganhos ilimitados, tudo depende do seu próprio 
esforço. 

dIcA: 
no cadeRno caRReiRa e no aplicativo appRenda 
mk você conhece mais sobRe onde está e onde 
queR chegaR, e o que é pReciso paRa RealizaR 
seus sonhos. além de um guia Rápido das 
feRRamentas que você tem a sua disposição 
paRa aumentaR seu apRendizado.



flexibilidade de hoRáRio
Quem não quer conciliar a vida pessoal com 
a profissional? Liberdade para conduzir o 
próprio tempo é algo que para uns é um sonho. 
A flexibilidade de horário possibilita maior 
qualidade de vida, uma vez que você estará 
mais disponível para realizar tarefas mantendo 
o Equilíbrio de Prioridades. 

Reconhecimento
O reconhecimento é a melhor maneira de 
motivar as pessoas e na Mary Kay você é 
aplaudida de pé a cada conquista, além de 
ganhar joias, viagens e prêmios exclusivos. 
Já conhece as Cortes do Seminário? A Corte 
de Iniciação era a forma de reconhecimento 
preferida de Mary Kay Ash: a coroação é no 
palco do Seminário e as Top 3 são aplaudidas 
pelos amigos e familiares. Uma celebração 
extremante emocionante. 

dIcA: 
paRa sabeR mais sobRe as coRtes do semináRio, 
consulte o cadeRno caRReiRa. atinja seus 
objetivos e faça paRte da Realeza may kay! 
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ConheCendo
Pessoas



A Iniciação é a base do Negócio Independente 
e não devemos parar nunca de iniciar, 
independente de qual nível esteja no momento. 
Nunca pare de oferecer a Oportunidade Mary 
Kay. 

AnA SEnA, 
Diretora Nacional Sênior de Vendas Independente

Conhecer pessoas é fundamental, pois elas 
podem se tornar suas clientes e quem sabe 
começar o próprio Negócio Independente 
ao seu lado sendo uma de suas Iniciadas e 
levando à diante a missão de enriquecer vidas. 
Aproximar-se de pessoas faz com que você 
tenha ótimas oportunidades de contato com 
novas possibilidades e situações ao longo 
do caminho, que servirão como aprendizado 
para sua vida pessoal e, consequentemente, 
profissional.

Quando oferecer a Oportunidade Mary Kay a 
alguém, demonstre interesse e interaja com 
confiança e credibilidade. Seu profissionalismo 
fica estampado na primeira impressão, então 
faça com que ela seja a melhor. Dê total atenção 
ao que sua Potencial Iniciada está falando, e 
deixe claro que, assim como aconteceu com 
você, ela terá todo o apoio e conhecimento 
necessários para crescer no Negócio 
Independente.
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tipos de 
ABORdAgENS

Suas amigas e Anfitriãs são ótimas 
referências, elas podem indicar outras 
amigas para realizar Sessões de Beleza, 
e isso dá ainda mais credibilidade ao seu 
Negócio Independente.

aboRdagem 
qUENTE

Apresente-se individualmente 
para cada uma das pessoas 
indicadas, fale brevemente sobre a 
Oportunidade Mary Kay e pegue o 
contato para marcar outra conversa. 
Mostre-se disponível para tirar 
dúvidas e falar mais a respeito.



Você pode conseguir clientes e futuras Iniciadas 
em diversos lugares. Deixe a timidez de lado, tenha 
amostras dos produtos e seu cartão de visitas, e 
pegue o contato. 

Lembre-se de estar sempre com um sorriso no rosto, 
apresentar-se com boa conduta e respeitar a Regra 
de Ouro fazendo as três perguntas iniciais:

aboRdagem 
FRIA

Você já conhece os produtos Mary Kay?

Há alguma Consultora que te atende?

Já te apresentaram a Oportunidade Mary Kay?
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Mary Kay Ash pensou com carinho nesse momento tão 
importante que é a Iniciação e elaborou um Plano de Iniciação 
de 4 Pontos, que serve de guia para conquistar novos Inícios.

O mais importante sempre foi escutar tudo o que a Potencial Iniciada 
tinha a falar, porque assim eu podia moldar a oportunidade Mary Kay 
de acordo com o que ela queria para o momento dela.

MIcHELE fIn, Diretora Nacional de Vendas Independente.

1° - Pergunte para a Anfitriã se naquela sessão alguma 
das convidadas teria interesse por ser uma Consultora 
de Beleza Independente.

plano de iniciação 
de quatro pontos

2° - Apresente sua história pessoal brevemente, dois 
minutos são suficientes, mostrando sempre o seu 
entusiasmo e suas experiências positivas.

3° - Convide as que se interessaram pela 
Oportunidade Mary Kay a participarem de uma 
Reunião de Unidade da sua Diretora.

4° - Selecione pelo menos duas pessoas de cada 
Sessão para oferecer a Oportunidade Mary Kay e 
entregue a elas um kit com o Folheto de Iniciação e 
as histórias de Sucesso, e se ofereça para explicar 
melhor em uma entrevista de iniciação.



Fazer as perguntas certas ajuda muito a obter as respostas 
que precisa para tomar decisões, expandir o seu Negócio 
Independente, melhorar suas técnicas de abordagem e, 
principalmente, conhecer as necessidades da Potencial Iniciada.

durante a 
entrevista

perguntas fechadas
As respostas nesse caso são diretas, geralmente “sim” ou 
“não”. Com essas perguntas, você pode abrir o caminho 
para uma comunicação aberta.

  • Você está trabalhando atualmente?
  • Está satisfeita com o seu trabalho?

perguntas abertas 
São elaboradas para que a resposta seja mais detalhada, 
evitando o simples “sim” ou “não”. Tem o objetivo de fazer 
a pessoa refletir sobre o que dizer, e assim, oferecer mais 
informações sobre seu perfil.

  • Conte-me um pouco mais sobre 
 sua ocupação atual.
  • O que você gostaria de transformar 
 em sua vida hoje?

no aplicativo appRenda mk você encontRa o 
“check list da iniciação” na aba “como iniciaR”. tenha 
sempRe em mãos e utilize-o a cada entRevista.
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dIcA: 
no aplicativo appRenda mk, 
na aba “como iniciaR”, você 
consegue contaR sua históRia 
Respondendo peRguntas chave. 
inspiRe-se!



contornando 
objeções
Estamos acostumados a imaginar que o “não” é realmente 
uma coisa negativa, mas isso é um grande engano. 
As objeções são também uma forma de aprendizado 
e ouvindo-as com atenção você consegue criar argumentos 
e aprende a contorna-las. 

Uma abordagem nunca é em vão, vincule a realidade da 
Potencial Iniciada com os benefícios que a Oportunidade 
Mary Kay pode proporcionar, demonstrando como o 
Negócio Independente pode contribuir para suprir as 
necessidades dela, assim como supriu as suas. Caso em 
um primeiro momento ela não a aceite, deixe-a a vontade 
para pensar e responder depois. Pode parecer difícil, mas 
não desanime, você é uma disseminadora dos Princípios e 
Valores da Mary Kay, inspire-se na história de vida dela.

Quando você lida com uma situação de forma positiva, 
coisas positivas irão acontecer. Quando você aplica a Regra 
de Ouro e usa seu bom senso com amor, você não vai errar. 
Sua vida será abençoada com amizades e bênçãos.
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não tenho tempo
Na Mary Kay você é a dona do seu próprio horário. Como hoje 
você tem uma vida corrida, eu imagino que você tenha contato 
com muitas pessoas no dia a dia, e isso é essencial para o seu 
Negócio Independente. Demonstre para as amigas, vizinhas, 
colegas de trabalho, parentes. Conforme seus lucros forem 
aumentando, você pode se dedicar exclusivamente a Carreira 
Independente Mary Kay, e vai poder conciliar melhor ainda o 
seu tempo. E lembre-se que na Mary Kay nós damos muito valor 
à família, então você finalmente terá o tempo que precisa para 
estar com eles, e ir àquela reunião de pais, à festinha do dia das 
mães ou simplesmente buscar e levar seus filhos na escola. 

caso a resposta seja

não sou do tipo vendedora
Que bom! Não é por vendedoras que procuramos, mas sim 
Consultoras de Beleza Independentes. Você terá a chance de 
aprender a usar os produtos e ensinar tudo que sabe para as 
suas amigas. Os produtos se vendem sozinhos, todos tem uma 
ótima qualidade, você só precisa acreditar que consegue e seus 
sonhos começarão a se realizar. 

você já baixou o aplicativo appRenda mk? lá tem 
ótimos exemplos das “saias justas” mais comuns 
no momento da aboRdagem inicial. confiRa!  



Passo a Passo 
da iniCiação 
de suCesso

Sua Carreira Independente é cultivada por diversos momentos especiais, 
um deles é a realização de Inícios, onde você demonstra que estão 
florescendo em você os princípios de liderança, seguindo nosso exemplo 
absoluto de sucesso, Mary Kay Ash. Você colocará em prática o que sabe 
sobre Inícios com o Passo a Passo da Iniciação de Sucesso, então mostre 
que tem tudo para ser também uma líder de sucesso.

Identifique sua Potencial Iniciada
A Sessão de Beleza é um ótimo momento para identificar possíveis 
Iniciadas, pois as mulheres presentes percebem como é prazeroso 
e rentável ter o Negócio Independente. Procure em suas clientes as 
qualidades de uma Potencial Consultora de Beleza Independente. Liste 
abaixo 5 características que você considera essenciais naquelas que você 
gostaria que fizessem parte de sua equipe e explique brevemente que 
ações ajudam a identifica-las. 

sua sabedoRia em ação

1 
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2 

Agende a Entrevista de Iniciação
No fechamento da Sessão de Beleza você fala individualmente com 
aquelas a quem gostaria de oferecer a Oportunidade do Negócio 
Independente, então converse brevemente com cada uma sobre o assunto 
fazendo perguntas que evitem o simples “sim” e “não” como resposta. 
Para isso, o melhor tipo de pergunta é a                                                         , 
como por exemplo, (mencione 3 perguntas que te ajudam a buscar o perfil 
de Consultora de Beleza que procura) 

Apresente uma imagem de sucesso
Durante a Sessão de Beleza e na Entrevista de Iniciação, você é o exemplo 
de que a Carreira Mary Kay pode mudar a vida das mulheres. Manter 
a postura profissional é fundamental para causar a boa impressão que 
uma Empresária da Beleza precisa, e simples atitudes que você pode 
tomar no seu dia a dia, como: ter entusiasmo entusiasmo e boa conduta, 
representam bem a mudança que o Negócio Independente fez e continua 
fazendo em sua vida. Como era sua imagem antes e como é agora? Cole 
aqui fotos do seu antes e depois e orgulhe-se da sua transformação.

3 

aNtes dePOis



Estabeleça relacionamentos
Para que sua Potencial Iniciada sinta segurança e confiança em ingressar 
no Negócio Independente você deve contribuir mostrando disponibilidade 
e atenção para ajuda-la. Seja o exemplo para elas criando empatia e 
procurando conhecê-las melhor. Cite 5 qualidades que sua Diretora tem e 
que te inspiram a querer ser uma grande líder.

4 

Identifique necessidades
Para oferecer a Oportunidade Mary Kay de maneira personalizada é 
necessário escutar com atenção sua Potencial Iniciada, assim você 
conseguirá ajudá-la a adaptar as necessidades à realidade e ela poderá 
realizar cada vez mais sonhos.

Estimule-a a conversar e revelar seus objetivos pessoais, e fale do Cartaz 
dos Sonhos, lembra-se dele? Como se faz o Cartaz dos Sonhos?

5 
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Compartilhe sua história pessoal
Sua história deve servir de inspiração, ser emocionante, cativante e 
verdadeira. Fale como o Negócio Independente ajuda a realizar seus 
sonhos, quais os diferenciais que a Carreira Independente te oferece, 
valorizando o que faz e comentando os pontos positivos da Carreira 
Independente Mary Kay em sua vida. No aplicativo Apprenda MK você 
pode criar sua história seguindo um passo a passo bem prático. 
Escreva aqui como ficou a sua história inspiradora. 

6 

Fale sobre a Oportunidade Mary Kay
Com muito entusiasmo e segurança, apresente a Oportunidade Mary Kay 
ressaltando os benefícios e ganhos que ter o Negócio Independente pode 
proporcionar, focando naquilo que você perceber que a Potencial Iniciada 
mais se interessa.  Explique brevemente abaixo o que mais chamou a sua 
atenção no Negócio Independente e a incentivou a mudar de vida?

7 



Necessidades x benefícios da oportunidade
Vincular a rotina diária com o que a Carreira Independente pode 
proporcionar é uma ótima forma de mostrar como a realidade do Negócio 
Independente dá certo, assim como está acontecendo na sua vida. Cada uma tem 
suas próprias necessidades e procura a melhor forma de atendê-las. Escrevendo, 
seus objetivos tornam-se visíveis para você, e viram compromisso. Então, 
na direita, estão suas necessidades e na esquerda como conseguirá sanar 
cada uma com a ajuda do seu Negócio Independente Mary Kay, trace seus 
caminhos!

8

Ficar mais tempo 
com a família

Ir ao médico   

Comprar presentes 
para meus filhos

Buscar meus filhos 
na escola

Comprar um carro

Fazer viagens incríveis

Cursar uma faculdade

Conhecer novas pessoas

Sair do aluguel

Independência 
financeira

Flexibilidade de horário

Reconhecimento

Carreira

Relacionamento 



plano de ação Red jacket68

Não tenho tempo!

Não tenho dinheiro!

Não tenho um emprego!

Não sei vender!

Não sei me maquiar!

Peça uma decisão
Nessa etapa, as informações da Carreira Independente já foram passadas 
e sua Potencial Iniciada pode decidir se vai aceitar a Oportunidade. Deixe-a 
pensar sem invadir o espaço dela. Você já conta com argumentos que 
podem ajudar no caso de objeções. Quebre as barreiras e saiba contornar 
os “nãos”, respondendo como o Negócio Independente pode melhorar a 
vida dela.

9 



quais benefícios é possível 
conquistar ao ter o negócio 
independente?

quais são os 2 tipos mais comuns 
de perguntas que podem ajudar 
na entrevista de iniciação?

o que voCê aPrendeu?

entender o que a potencial 
iniciada precisa é fundamental 
para contornar as objeções que 
podem surgir na conversa. o que 
você diria se ela te respondesse: 
“não conheço muitas pessoas”?
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04

OBJETIVOS
 
• Aprender como os Valores Mary Kay podem ser inseridos na sua vida 
e no seu Negócio Independente, e como líder, disseminá-los entre suas 
Consultoras de Beleza, pelo exemplo;

• Administrar emoções, tempo e finanças como mecanismos de motivar seu 
time;

• Acompanhar suas Consultoras de Beleza Independentes nos primeiros 
passos da Carreira Independente.

PrincíPiOs de
liderAnçA



PrincíPiOs de
liderAnçA

“O entusiasmo é como uma carga elétrica, 

pois tem o poder de dar impulso às coisas. 

Nesse momento você pode se perguntar: 

‘como consigo isso?’ a resposta é simples! 

atue de maneira entusiasmada até que isso 

se torne um hábito. O entusiasmo é algo 

extremamente natural. Por meio do entusiasmo, 

você se sente ainda mais viva, torna-se uma pessoa 

com mais iniciativa. Buscar a verdadeira importância 

dentro daquilo o que você faz, dignifica ainda mais as 

suas atitudes e torna tudo o que você faz ainda mais 

importante para você mesma e para os outros. 

Por isso, lembre-se, seja entusiasmada sempre!“
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valores 
mary Kay
Agora que você já sabe como abordar pessoas e faz 
Inícios fantásticos, você está dando os primeiros passos 
rumo a uma Liderança de Sucesso, promovendo o 
crescimento de seu grupo e com isso ganhando novos 
conhecimentos sobre o seu Negócio Independente. 

Uma boa líder tem visão de futuro. Ao realizar Inícios, 
tem a preocupação de orientar e motivar suas 
Consultoras de Beleza Independentes, e ao mesmo 
tempo, representar e disseminar os valores Mary Kay:



RegRa 
de ouRo

“Faça aos outros o 
que você gostaria que 

fizessem a você.”

equilibRio de 
pRioRidades
“Fé em primeiro lugar, 
família em segundo e 
carreira em terceiro.”

faça-me 
sentiR 

impoRtante
“Faça as pessoas 

sentirem-se importantes 
– porque elas são.”

espiRito 
de ajuda

“Doe-se, sem 
esperar nada 

em troca.”



As pessoas geralmente 
querem fazer o que você 
espera delas!

Mary Kay Ash começou seu Negócio 
ao perceber que, as duas listas 
que ela havia escrito sobre as 
coisas boas e os problemas que ela 
enfrentou durante os vinte e cinco 
anos de profissão, tornaram-se um 
guia sobre a maneira certa de liderar 
e motivar as pessoas, baseando-se 
em respeito e reconhecimento.

Seguir a Regra de Ouro pode levar 
ao sucesso, pois é um estilo de 
liderança que gera entusiasmo e 
empatia. Quando se está em busca 
da solução de algum problema, 
colocar-se no lugar do próximo 
contribui para que as decisões sejam 
tomadas com justiça.

A sensibilidade para as 
necessidades alheias faz da 
Mary Kay uma empresa em que 
o respeito pelo “Equilíbrio das 
Prioridades” coloca a família à 
frente da carreira. Sua família 
é o que motiva seu sucesso no 
Negócio Independente, então seja 
sempre honesta e responsável 
com ela, e ensine isso também 
às suas Consultoras de Beleza 
Independentes.



Mary Kay Ash acreditava que “cada 
pessoa tem capacidade de realizar 
algo importante”, e as tratava sempre 
como se elas tivessem uma placa 
invisível com os dizeres “faça-me sentir 
importante”. Valorizar cada uma das 
Consultoras de Beleza do seu grupo faz 
delas únicas e as motiva a crescer cada 
vez mais na Carreira Independente. 
Espere sempre o melhor delas.

Ajudar as pessoas a atingirem seus 
objetivos e realizarem seus sonhos 
é uma das maiores justificativas de ter 
o Negócio Independente. Quando 
Mary Kay escolheu trabalhar com 
cosméticos, ela buscava por produtos 
que pudessem ajudar as mulheres 
a ficarem mais bonitas por fora e 
sentirem-se mais bonitas por dentro. 
Perceba em cada uma de suas Sessões 
de Beleza a reação das mulheres ao 
se olharem no espelho e ver quão bem 
você fez a elas. 

O sucesso do Negócio Independente 
não provém simplesmente da venda 
de produtos, muito mais que isso, 
é da satisfação gratuita que você 
proporciona àqueles a quem você 
atende com seu sorriso, entusiasmo e 
vontade de querer sempre o melhor. 
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liderança 
Pelo exemPlo
Ao Iniciar pessoas, você se torna o exemplo para elas de como 
deve ser a imagem profissional e pessoal de uma Executiva da 
Beleza, então aja de acordo com os valores que afirma ter e se 
inspire também nos bons exemplos de sua Diretora. Para que 
suas Consultoras tenham os mesmos sentimentos, convide-as 
a participar das Reuniões de Unidade.

O empenho em conjunto com sua equipe gera a confiança e 
desenvolve conhecimento e habilidades em todas as Consultoras 
de Beleza Independentes e em você própria, Red Jacket, que está 
aprendendo cada vez mais a prática de ter o Negócio Independente. 
Um bom sinal de liderança é mostrar que você também não sabe 
tudo, então compartilhe ideias. Mary Kay Ash dizia que “as pessoas 
costumam apoiar aquilo que ajudam a criar”.

Ser uma Red Jacket é um passo muito importante na sua Carreira 
Independente, usufrua cada instante dessa etapa. Busque o 
autoconhecimento, ele é fundamental para fortalecer a autoestima. As 
pessoas tendem a prestar atenção e acreditar no que um líder faz e no 
seu comportamento do dia a dia, muito mais do que é dito ou escrito. 
Pelo exemplo, a liderança passa os valores essenciais.

Red Jackets, vocês já são pessoas que lideram, então 
continuem e fortaleçam essa liderança porque o caminho é o 
Diretorado. Continuem com seus Inícios Qualificados e serão 
Diretoras de muito sucesso.

AnA SEnA, 
Diretora Nacional Sênior de Vendas Independente. 



faça o que é ceRto não o que é conveniente;

Respeite e ame as consultoRas do seu time;

evite conflitos e se ocoRReRem, lide com 
eles de maneiRa positiva;

honRe seus compRomissos e cumpRa tudo o 
que pRometeu fazeR;

apResente-se pRofissionalmente sempRe, 
tome cuidado com a imagem da companhia 
que você está passando;

conduza seus negócios da maneiRa que 
maRy kay concebeu. Realize sessões de 
beleza e ofeReça a opoRtunidade maRy kay 
a outRas mulheRes;

faça coisas boas paRa outRas pessoas;

lideRe pelo exemplo, pelo exemplo e pelo 
exemplo.



motivando 
seu time
Durante o momento inicial, a Nova 
Consultora de Beleza recebe uma 
grande quantidade de informações, 
nesse período é essencial facilitar o 
caminho, ajudando-a a se concentrar 
nos seus objetivos, animando-a 
para que continue passo a passo 
sem desanimar nem se desesperar 
e reconhecendo as realizações ao 
mesmo tempo em que lhe propõe 
novos desafios.  Também é muito 
importante lhe proporcionar o tempo 
razoável e necessário para que possa 
assimilar as informações. 

É preciso pensar no que é bom para 
sua equipe como um todo, uma vez 
que o sucesso da líder depende do 
sucesso de todas as Consultoras de 
Beleza juntas, e a parceria fortalece 
os laços de respeito e lealdade por 
uma líder que elas apreciam. Criar um 
ambiente motivacional auxilia nessa 
nova fase, como o próprio nome diz, 
“Motivar leva a Ação”. 

Elogiar suas Consultoras de 
Beleza pelo empenho é uma forma 
importante de motivação, mas ele 
deve ser genuíno. Melhor ainda se 
o elogio puder ser feito em público. 
Pode ser feito na Reunião de 
Unidade, com a entrega de um mimo 
especial, por exemplo.

O sucesso de uma líder se reflete 
no sucesso das pessoas que 
trabalham com ela.



Por que criar um ambiente motivacional?
Entre outras razões, para:

REcONhEcER O BOm 
desemPeNhO;

PrOPOrciONar Os REcURSOS 
NecessáriOs Para desemPeNhar 

O NegóciO iNdePeNdeNte;

cONtriBuir Para Que tOdOs 
Os eNVOlVidOs cOm O NegóciO 
iNdePeNdeNte teNham altas 
ExpEcTATIVAS de si mesmOs;

Fazer cOm Que as PessOas 
siNtam Que sãO IMpORTANTES, 
Que exercem imPactO Na eQuiPe 

e Fazem a diFereNça;

FOrNecer OrieNtaçãO 
Para auxiliar cada PessOa 

a atiNgir Os OBJETIVOS;

cORRIgIR Ou ElIMINAR O 
desemPeNhO iNsatisFatóriO QuaNdO 
ele OcOrre, mas NuNca em FreNte 

às Outras PessOas da eQuiPe.

deixar clarO Que há meiOs 
Para cada cONsultOra de Beleza 

iNdePeNdeNte cREScER, taNtO 
agOra cOmO NO FuturO;

garaNtir Que tOdOs se siNtam 
RESpONSáVEIS PelO crescimeNtO 

e deseNVOlVimeNtO dO NegóciO 
iNdePeNdeNte;
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A confiança é a base para os relacionamentos, foi dessa forma que 
Mary Kay Ash conquistou seu espaço em um mercado de poucas 
expectativas e que era predominantemente masculino. A confiança 
em si própria, na equipe de colaboradores e na força de vendas 
que ela fazia questão de elogiar e motivar constantemente, servem 
de inspiração para que como Red Jacket, você também construa 
uma equipe sólida e assim mantê-la produtiva.

Inicie pessoas que estão dispostas a se comprometer com 
o Negócio Independente Mary Kay;

Conheça todas as integrantes do seu time, seus interesses, 
medos e personalidade. Respeite a diversidade;

Preocupe-se com a qualidade e não somente com a 
quantidade de Consultoras no seu time;

Estimule, através do seu próprio exemplo, seu time a ser 
uma constelação de Estrelas;

Não olhe para os números e sim para pessoas. 

Faça o planejamento de ações para orientar as Consultoras 
de Beleza Independente a lidar com situações diferentes 
que podem surgir, criando estratégias e fazendo um 
diagnóstico para ajuda-las.



administrando 
as emoções
há diferentes respostas emocionais ao final de um dia dedicado ao seu 
Negócio Independente: você pode se sentir ótima por estar realizando 
progressos e vendo o resultado do seu esforço, ou sentir-se desanimada 
por achar que o ritmo está mais lento do que o esperado. Mas saiba que 
isso faz parte da jornada. Acredite no processo sabendo que ele é feito 
de um dia após o outro, e a soma de cada um deles é o que leva a vitória.
Etapas emocionais da Liderança:

frustrAçãOnOvO 
cOmPrOmissO

entusiAsmO

mOmentO
de crise
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• O Entusiasmo é o ponto alto do ciclo, quando seu 
Negócio Independente está na melhor fase. Até que algo 
inesperado acontece, você se sente abalada e passa para 
o próximo estágio; 

• A frustração, fase caracterizada pela dúvida e falta de 
foco, momento que terá dificuldades para se motivar;

• No momento de crise você se torna mais introspectiva, 
começa a se questionar sobre decisões tomadas, 
reavalia seus objetivos, buscando uma nova identidade e 
motivação.

• Com novos compromissos, você põe em prática novas 
estratégias: busca conhecimento, reafirma compromissos, 
fortalece relacionamentos e consegue a inspiração para 
sonhar novamente. 

Um bom líder não trata as pessoas 
somente como meio de obter lucro.



administrando 
o temPo
O tempo é igual para todos, então aprender a administra-lo 
de maneira eficiente é o que faz com que seu dia seja 
mais produtivo e você consiga obter mais e melhores 
resultados. Flexibilidade de horário é uma das vantagens 
do Negócio Independente, e para gerir seu tempo de 
modo a realizar os objetivos com qualidade, é necessário 
classificá-los segundo aquilo que é urgente e aquilo que 
é importante, mas pode ser resolvido em outro momento, 
para isso reflita sobre eles e baseie suas decisões no 
Equilíbrio de Prioridades.

Fazer uma lista com tudo o que precisa ser realizado 
no dia ajuda a aproveitar melhor cada parte dele 
desempenhando suas funções e cumprindo 
responsabilidades. Seja em uma agenda no papel 
ou no computador, procure organizar seus horários.

Relacione as 24 horas do dia e anote seus afazeres 
pessoais e os dedicados ao Negócio Independente;

Estabeleça suas prioridades e determine quanto tempo irá 
dispensar para resolvê-las;
  
Aproveite o horário em que você possuir maior energia 
para desenvolver tarefas difíceis;
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reflita:

A resPOstA que está 
tendO cOm O seu negóciO 
indePendente é suficiente 

PArA vOcê? 

cAsO dedicAsse mAis 
temPO A ele, quAntO mAis 

teriA de retOrnO?

dividA seu temPO e 
estAbeleçA A Ordem de 

PriOridAdes de AcOrdO cOm 
Os ObjetivOs que desejA 

AlcAnçAr.

que tiPO de resultAdO 
vOcê desejA Obter dO 

seu negóciO indePendente 
nesse mOmentO? 

Mediante as ações tomadas para administrar seu tempo, avalie os 
resultados e procure melhorar constantemente os pontos que ainda 
estão demandando mais atenção.



para ganhar tempo:
Seja organizada e disciplinada!

mAntenHA seus 
AcOmPAnHAmentOs 

2+2+2 em diA;

PrOcure semPre estAr cOm 
A suA AgendA em mãOs;

estAbeleçA um temPO 
esPecíficO PArA cHecAr 

e-mAils e fAzer ligAções, 
duAs AtividAdes que POdem 
tOmAr muitO temPO cAsO 
nãO sejAm OrgAnizAdAs.

nãO Acumule AtividAdes 
e semPre que tiver temPO 

disPOnível, APrOveite PArA 
AdiAntAr AlgO;

a lista das 6 coisas mais impoRtantes pode 
seR sua aliada e você encontRa um modelo 
no aplicativo appRenda mk!



administrando 
as finanças
A correta administração financeira visa a uma maior 
rentabilidade do que foi investido no seu Negócio 
Independente e corresponde a um conjunto de ações 
que irão te ajudar a planejar e controlar suas atividades. 

A compra de produtos em excesso traz diversos inconvenientes, 
e para evitá-los, atente-se à necessidade de uma pronta entrega 
eficiente. Tenha sempre à disposição produtos para atender as 
clientes que se apaixonam por eles nas Sessões de Beleza, e 
suas clientes fiéis que precisam de reposição.

Lembre-se que nada acontece até que alguém venda algo, 
por isso, não deixe faltar os produtos que estão entre os 
mais vendidos, os que você demonstra durante a Sessão de 
Beleza e aproveite também as edições limitadas exclusivas e 
as promoções mensais, pois assim você aumenta seus lucros 
obtendo descontos ainda maiores em suas compras 
e garante o giro rápido dos produtos.

Ao tornar-se Red Jacket, você passa a ter direito ao Crédito 
Mary Kay, que é um percentual sobre o valor, sem impostos, dos 
pedidos de produtos em Seção 1 – que são revendidos para as 
clientes – efetuados e pagos pelas suas Iniciadas Diretas Ativas. 
Esse valor ficará disponível no pedido on-line e poderá ser utilizado 
em compras de produtos. Use-o com sabedoria, pois o propósito 
desse crédito é ajudar no controle do valor que precisa ser investido 
em pedidos para sua pronta entrega.



utilize a RegRa 60/40 paRa administRaR seus ganhos. 
paRece díficil, mas não é. toda semana, sepaRe o lucRo 
total de suas vendas em duas paRtes:

60%

40%

50% 
R$ 500,00 – Para sua pronta 
entrega eficiente; 

10% 
R$ 100,00 – Ferramentas: 
Amostras, embalagens para 
presente e aplicadores; 

40% 
R$ 400,00 – A recompensa 
do seu empenho.

dIcA: 
seu lucRo com as vendas depende do 
desconto que você alcança com seus pedidos. 
no em sintonia e na Revista applause você 
encontRaRá a nossa tabela de descontos e 
um exemplo de lucRatividade. otimize seus 
pedidos e tenha sucesso! 

ExEMplO do seu lucRo 
de R$ 1000,00, sepaRe:

{
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E você ainda tem a sua 
disposição o Simulador de 
ganhos, uma ferramenta 
muito útil que você pode 
utilizar apresentar às 
Consultoras de Beleza de 
seu time. Nele é possível 
colocar seus pontos 
gerais e fazer a simulação 
de qual será seu ganho 
total, subdivido em “lucro 
sobre pedido em vendas 
pessoais” e “Crédito 
Mary”. Lembrando que 
não há relação direta 
entre Bônus e Pontos, 
o simulador auxilia no 
planejamento dos valores 
aproximados que você 
precisará pra reinvestir no 
seu Negócio Independente 
e com seus gastos 
pessoais.  

uma verdadeira 
Empresária da 
Beleza tem atitudes 
que facilitam a 
boa administração 

dIcA: 
o simuladoR de 
ganhos fica em “meu 
negócio”, tanto no 
em sintonia quanto 
no appRenda mk!



• Tenha uma conTa para seu negócio 
independente sepaRada de sua conta 
pessoal;

• procure manTer o pagamenTo De 
suas contas em dia paRa não pagaR 
juRos;

• Faça o acompanhamenTo Das 
paRcelas de seu caRtão de cRédito 
antes de RealizaR novas compRas;

• Tenha uma agenDa ou uma pLaniLha 
paRa acompanhaR com o que seu 
dinheiRo está sendo gasto; 

• siga a regra 60/40 inDepenDenTe Do 
seu Rendimento. cRie este excelente 
hábito. 
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suas 
Consultoras 
Começaram 
a realizar 
iníCios? 
e agora?
Acompanhe os primeiros passos delas 
e apresente o Kit de Demonstração, 
que é o primeiro contato que elas 
terão com o Negócio Independente.

Antes do Kit chegar, leve-as a uma 
de suas Sessões de Beleza e 
deixe-as aprender na prática. 
Crie nelas o hábito de participar das 
Reuniões de Unidade, das orientações 
da Diretora e dos Eventos que a 
Companhia promove.

O Kit chegou? Então apresente para 
elas cada um de seus itens, e explique 
a função e utilidade, sanando 
possíveis dúvidas. Nele contém o 
guia da Consultora “Seus Sonhos 
Começam Agora”, peça para que elas 
o leiam com carinho e descubram 
dicas essenciais que serão 
necessárias por todo o decorrer da 
Carreira Independente.

dIcA: 
dica: no em sintonia  
você encontRaRá 
o “dicas da gabi”, 
vídeos supeR 
pRáticos que iRão 
auxiliaR você e as 
consultoRas de 
beleza de seu time 
nesse momento tão 
especial. assistam 
juntas!



Os primeiros agendamentos podem causar insegurança, 
então tranquilize sua Consultora de Beleza dando todas as 
informações necessárias sobre a Sessão de Beleza, assim, 
ela irá arrasar. Acompanhe-as nas primeiras Sessões de Beleza 
dando a elas o espaço para mostrar tudo o que aprenderam. 
Ao final faça os apontamentos no que for preciso melhorar. 
Lembre-se que esse também é um momento de aprendizado 
para você.Aumente seus conhecimentos e instrua as Novas 
Consultoras a realizarem o Início Perfeito. Confira abaixo 
algumas dicas:

A cAiXA dO Kit cOntém A fOnte dO cOnHecimentO iniciAl. 
incentive A leiturA dOs mAteriAis e A Assistir AO dvd 7 
vezes durAnte Os PrimeirOs PAssOs;

nO POrtAl de educAçãO, Há OrientAções Online que POdem 
sAnAr dÚvidAs. fAçA PArte dAs reuniões de unidAde dA suA 
diretOrA e leve A nOvA cOnsultOrA cOm vOce, Assim vOces 
POderãO trOcAr eXPeriênciAs cOm O time PArA AumentAr A 
cOnfiAnçA;

Oriente que elA AssistA A PelO menOs 3 sessões de belezA 
suAs, de umA AmigA cOnsultOrA de belezA indePendente 
Ou dA diretOrA de vendAs indePendente;
 
instruA A nOvA iniciAdA A AgendAr 8 sessões de belezA e 
reAlizAr PelO menOs 5 nAs PróXimAs semAnAs. 

3
2
1

4

Nessa empresa, nós só crescemos quando ajudamos o outro 
a crescer, e uma das fases mais lindas da Carreira Independente 
é essa fase de Red Jacket. Aproveite e use seu talento de enriquecer 
a vida das mulheres e com certeza terá sua vida muito enriquecida.

ISABELLA coSTA novA, 
Diretora Nacional Executiva de Vendas Independente.

NãO se assuste, VOcê está aPreNdeNdO e esse É O mOmeNtO de mOstrar O Que 
saBe e aPrimOrar O cONhecimeNtO.
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uma líder precisa ter atitudes 
que demonstrem que ela é um 
exemplo a ser seguido. 
quais são elas?

explique resumidamente a 
importância de ter consultoras de 
beleza independentes motivadas:

o que voCê aPrendeu?

para facilitar a elaboração da 
sua lista de afazeres diários, liste 
abaixo as suas 6 prioridades:

por que é importante ter o 
controle financeiro do seu negócio 
independente?



05
cOnHecimentO 
e cOmunicAçãO

OBJETIVOS
 
• Conhecer as Ferramentas de 
Conhecimento que a empresa disponibiliza, 
onde você encontra diversas informações 
sobre o Negócio Independente;

• Saber as principais características 
de uma disseminadora de valores 
e conhecimentos;

• Compreender a relação entre 
comunicação eficaz e o bom 
relacionamento entre você e as 
Consultoras de Beleza de sua equipe.
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“tenho a certeza de que você transformará 

cada dia de sua vida em um dia incrível. isso 

acontece a partir daquilo que você expressa 

com os seus olhos, do seu aperto de mãos 

e com o modo como você transmite seu 

espírito amistoso. Você se sentirá feliz e plena 

por pensar, expressar e fazer coisas que tem 

certeza de que são corretas. lembre-se, tudo 

aquilo em que você acredita com o coração, 

expressa com a boca e faz com amor, 

sem dúvida acontecerá. “



ferramentas
de ConheCimento

A Academia do Conhecimento é um Programa de Educação que 
busca atender a necessidade por novos materiais específicos 

direcionados a cada etapa da Carreira Independente. O objetivo 
dele é disponibilizar conteúdo educativo por diferentes canais – 
online, impresso e presenciais – e assim, garantir uma cobertura 
360° para que todas as Consultoras de Beleza  Independentes 
tenham acesso à informação, seja qual for a fonte escolhida.

academia do
conhecimento
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cOnteÚdO Online

•  Portal de Educação: No Em Sintonia, na Aba de Educação, 
você encontrará o Portal de Educação. Ele foi repaginado para que 
as Consultoras consigam ter acesso ao que precisam de forma muito 
mais dinâmica. Clicando nas janelas você terá acesso a dicas práticas 
para ajudar a melhorar ainda mais seus conhecimentos sobre seu 
Negócio Independente. 

•  Meu Site MK: O Meu Site MK é uma plataforma que irá permitir 
que toda Consultora de Vendas Independente tenha sua própria página 
dentro do site MaryKay.com.br. Com isso, seus consumidores poderão se 
conectar de forma direta à Consultora de Vendas Independente e solicitar 
suas encomendas diretamente à sua Consultora. Quem tiver o Meu Site 
MK poderá fazer a gestão de lembretes, clientes e encomendas.

•  Encontro MK: São programas transmitidos ao vivo para os diferentes 
níveis de Carreira. Orientação Online: São orientações mensais para as 
Consultoras em todos os níveis da Carreira, identificadas pelo Selo da 
Academia que corresponde ao seu nível. 

•  Biblioteca MK: Materiais educativos disponíveis para download ou 
visualização online, como o Caderno Carreira, o folheto Seus Sonhos 
Começam Agora, dentre outros.
 
•  Vídeos Porta da Frente: Vídeos engraçados e educativos com 
assuntos sobre a Carreira Independente Mary Kay.

•  Apprenda MK: Um aplicativo completo para ajudar seu Negócio 
Independente de várias formas. O conteúdo é separado de maneira 
bem didática para facilitar o acesso e você encontrar rapidamente 
o que procura.

•  Teste seus Conhecimentos: Você consegue testar seu nível 
de conhecimentos sobre o Negócio acessando o selo correspondente 
ao seu nível de Carreira.

•  Aprenda na Prática com as Tops: Dicas mensais dadas por nossas 
fantásticas Diretoras Nacionais de Vendas Independentes sobre temas 
variados para você enriquecer vidas e ter cada vez mais sucesso.



•  Dicas passo a passo: Portal de Serviços Online Mary Kay 
onde você pode acompanhar seus pedidos, consultar dicas de 
maquiagens, tirar dúvidas com as “Perguntas mais frequentes” 
e entrar em contato com a nossa Central de Relacionamento.

•  Curta e Compartilhe: Vídeos rápidos das nossas Diretoras 
Nacionais de Vendas Independentes com dicas sobre Inícios, 
vendas e alguns especiais para as Red Jackets.

•  Central de Produtos: Informações sobre todos os nossos 
produtos com vídeos das nossas campanhas e dicas sobre o 
Negócio Independente.

dIcA: 
a agenda das oRientações online fica disponível 
na Revista applause e também no em sintonia > 
poRtal de educação > oRientação online, onde 
também podem seR encontRadas as oRientações 
gRavadas.

Tenha uma postura profissional. Cuide do que você fala e entenda sobre o 
Negócio Independente, para que as pessoas sintam segurança em você.

cARoL cALLEIA, 
Diretora Nacional de Vendas Independente.
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cOnteÚdO PresenciAl

Ao longo do ano, a empresa Mary Kay prepara eventos incríveis. Neles 
é possível aprender mais a respeito do Negócio Independente com as 
orientações enriquecedoras das nossas mentoras Diretoras Nacionais 
e do staff da Mary Kay, que falam sobre temas variados e dão dicas 
super práticas para contribuir com o desenvolvimento da Carreira 
Independente. Além de falar sobre os lançamentos de produtos com 
dicas incríveis de vendas.

cOnteÚdO nO PAPel

•  Guia da Consultora: Seus Sonhos Começam agora: O primeiro 
contato que a Consultora de Beleza tem com o Negócio Independente. 
Nele tem dicas preciosas sobre vendas, inícios, moda, produtos e muito 
mais para que suas Novas Consultoras comecem arrasando e com 
muita informação.

•  Caderno Carreira: Um guia sobre cada uma das etapas da Carreira 
Independente com as informações de bônus e reconhecimentos.

•  Applause: Uma revista mensal com informações sobre lançamentos 
de produtos e promoções, calendário dos eventos e orientações 
e reconhecimentos às nossas Diretoras de Vendas.

•  The Look: Catálogo com o portfólio de produtos, você pode levá-lo 
com você e dar para suas clientes.

Além dos livros Milagres Que Acontecem e Mary Kay Way, que 
podem ser adquiridos em Seção 2 e contam a surpreendente história 
de Sucesso de Mary Kay Ash, com detalhes sobre sua vida pessoal 



cOnteÚdO nO APPrendA mK

Baixe o aplicativo e descubra muito mais do que está descrito abaixo:

Dicas de inícios: histórias das Consultoras de como o Negócio Mary 
Kay as ajuda a enriquecer as próprias vidas e as de outras mulheres.

Dicas de Vendas: Você vai saber como deixar sua pronta entrega 
eficiente e como realizar a Sessão Perfeita.

Meus Produtos: Você fica sabendo mais sobre nossas linhas de 
Cuidados com a Pele, Maquiagem e Fragrância. 

Carreira Independente: Informações sobre cada uma das etapas da 
Carreira Independente e sobre os reconhecimentos que você terá na 
Mary Kay.

Meu Negócio: Aqui é onde fica o “Simulador de ganhos”, uma 
ferramenta muito útil para ajudar nas suas finanças. 

A Mary Kay: Conhecer a história de Mary Kay Ash e dos seus valores 
que inspiram o Negócio Independente, e aqui você encontrará dicas 
preciosas para seu conhecimento.

Agenda: Escrever seus planos e seus sonhos torna-os visíveis e 
realizáveis, e nesse espaço você usa sua criatividade para planejar seu 
Negócio Independente.

Para Aprender: Informações sobre as ferramentas de conhecimentos 
que estão ao seu dispor.

Liderando: Dicas de Liderança pelo Exemplo e de como elas realmente 
dão certo pelos Indicadores de Sucesso. 

Alguns deles são: Descubra o Seu Poder, onde todas as Consultoras 
e Diretoras de Vendas Indepententes podem participar com muito 
entusiasmo. Seminário Brasil, o evento mais esperado do ano na Mary 
Kay. É necessário fazer inscrição para participar. E a partir do nível de 
Diretora de Vendas Indepentente: a Orientação para Novas Diretoras, o 
Encontro de Executivas e o Encontro de Diretoras Nacionais.
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Bons gestores com certeza são bons ouvintes. 
Todos nós fomos feitos com dois ouvidos e apenas 
uma boca, e por isso, devemos nos policiar para 
ouvir duas vezes mais do que falar. Quando 
ouvimos, os benefícios são dobrados: você aprende, 
recebendo informações importantes e necessárias, 
e ainda faz os outros se sentirem importantes.



     

o PaPel da 
eduCadora
Como Red Jacket, você tem um papel fundamental no 
desenvolvimento das suas Consultoras de Beleza. Você 
é referência para elas de alguém que sente confiança e 
orgulho pelo Negócio Independente. Com sua atenção, 
palavras, gestos e atitudes você estabelece o cuidado 
e carinho necessários para que elas desenvolvam 
autonomia e autoconfiança e consigam perceber todo o 
potencial que elas têm para o sucesso. Portanto, suas 
principais atitudes como Educadora são: 

•  Manter-se informada e saber utilizar as Ferramentas de 
Conhecimento que a Mary Kay disponibiliza, assim você 
incentiva seu time a fazer o mesmo;

•  Respeitar e valorizar o desenvolvimento das Consultoras, 
considerando o ritmo e a necessidade de cada uma delas;

•  Proporcionar um ambiente calmo e acolhedor que 
favoreça o contato e comunicação entre as pessoas, 
inclusive incentivando a colaboração de todas;

•  Participar dos Eventos da Companhia e das Reuniões de 
Unidade de sua Diretora de Vendas, assim você também se 
mantém informada sobre o seu Negócio Independente.
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ComuniCação 
efiCaz
A comunicação é um instrumento de integração que permite 
a troca de informações para transmissão de ideias, porém, 
comunicar-se não está apenas relacionado a dizer algo, e sim 
fazer com que a mensagem seja bem transmitida para ser bem 
compreendida, evitando-se que aconteça algum equívoco de 
interpretação. Dessa forma, sempre haverá conversas fluidas 
e um bom relacionamento com as Consultoras em si e entre 
você e elas. 

Como as pessoas são influenciadas pelas experiências que já 
passaram na vida, cada uma pensa e age de forma diferente, 
então a escolha das palavras, o tom de voz  e o meio utilizado 
para se comunicar também influenciam a maneira como a 
mensagem será interpretada, por isso é fundamental conhecer 
cada uma das Consultoras de Beleza para adaptar seu 
discurso e facilitar a comunicação.

Para ser eficaz, a comunicação precisa cumprir seu papel 
principal: provocar mudança na atitude das pessoas, no 
seu caso, fazer com que suas Consultoras de Beleza se 
desenvolvam e alcancem resultados cada vez melhores. Saber 
se comunicar é uma arte que deve ser praticada, pois é um 
dos caminhos que leva ao sucesso. Alguns atos simples que 
você pode fazer para tornar sua comunicação eficaz são:

• Dedique-se a ouvir a conversa: a atenção 
na pessoa a faz sentir importante; 

• Olhe nos olhos: a melhor forma de manter 
o foco no assunto e evitar distrações;

• Use linguagem corporal: os gestos que você 
faz indicam o interesse ou não pelo assunto;

• Interaja fazendo perguntas: demonstre 
que está atenta aos detalhes da conversa



cOmunicAçãO verbAl

De uma forma geral, a comunicação verbal se dá de duas formas:

• Falada: Telefone, encontro pessoal, Sessão de Beleza, Reunião de 
Unidade, Celebrando Mary Kay, etc.

• Escrita: E-mail, mídias sociais, carta ou cartão, Jornal de Unidade, etc.

Muitas pessoas evitam falar em público por diversos motivos, 
como: vergonha, medo de enfrentar a audiência, medo de não saber 
responder a alguma pergunta, etc., por isso é necessário que antes 
de alguma apresentação se estude o conteúdo com atenção, para 
evitar improvisações e inseguranças. Quanto mais se conhece a 
natureza daquilo que se quer abordar, mais fácil é a transmissão 
das ideias. Nas Sessões de Beleza a atenção é voltada para você 
Red Jacket, todas as suas clientes estão esperando para conhecer 
os produtos e todos os seus benefícios, então para que tudo ocorra 
bem, tome alguns cuidados especiais:

Conheça bem os produtos para se sentir segura em explicar os seus 
benefícios, além de que você os usa, então quem melhor que você 
nesse momento para inspirá-las?

 

Sorria sempre. Seu sorriso torna a sua recepção mais agradável e 
melhora a autoestima. Lembre-se que você está em um encontro 
divertido entre amigas.

dIcA: 
você pode conheceR os nossos 
pRodutos no appRenda mk. você 
já baixou o aplicativo?



plano de ação Red jacket104

Atente-se ao tom de voz e ritmo de fala. As ênfases e as 
pausas tornam seu discurso mais compreensível.

Seja clara e objetiva para manter a empolgação e o foco de suas 
clientes.

Falar muito não é falar bem, na verdade deve-se falar o 
suficiente para expor suas ideias e ser bem compreendida.

Na comunicação escrita, é preciso atentar-se mais aos 
detalhes para explicar o que se quer dizer, pois não há como 
utilizar gestos ou tons de voz para facilitar a compreensão. 
Mas nem por isso a escrita é mais complexa. Já que nos 
dias atuais há vários meios de comunicação escrita, como 
os mencionados acima, é preciso conhecer e conversar com 
suas Consultoras de Beleza para saber como elas preferem 
ser contatadas. Alguns cuidados ao escrever, também ajudam 
a tornar sua mensagem mais fácil de ser compreendida:

•  Seriedade: Lembre-se que textos também são documentos, e o 
conteúdo deles fica registrado, portanto, seja gentil e amigável.

•  Educação: Aqui vale o princípio da “Regra de Ouro”, então escreva 
textos claros e objetivos pensando que são suas Consultoras quem 
precisam compreendê-los.

•  Saudação: Use saudações educadamente e sempre se atentando 
ao grau de intimidade que tem com a pessoa que ira ler. “Bom dia”, 
“atenciosamente”, “obrigada” são ótimos exemplos.

•  Assertividade: Seja clara e objetiva no que precisa escrever, e 
pense que sua mensagem precisa ser organizada em começo, meio 
e fim para que faça sentido.

•  Objetividade: Frases curtas e concisas que vão direto ao assunto 
sem usar palavras complicadas, com a atenção de se comunicar 
corretamente.



cOmunicAçãO nãO verbAl

gestos, trejeitos faciais e posturas corporais englobam o que 
corresponde a comunicação não verbal. Em alguns casos, esses 
sinais complementam o que é dito com palavras. As funções da 
comunicação não verbal que mais se destacam são:

• Atribuir maior ênfase a argumentos da mensagem;

• Substituir uma expressão ou frase;

• Atribuir ajustes à fala, pausas e gestos, provendo mais 
compreensão;

• Expor relações de poder e influências interpessoais;

• Reagir contraditoriamente ao que foi dito por interlocutores;

• Contradizer o que está sendo dito;

• Complementar uma mensagem.
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POrtAntO, AO eXPressAr-se:

 Olhe nos olhos;
 
 Não demonstre inquietação;
 
 Sorria sinceramente;

 Atente-se para não expressar facialmente  
 desagrado com práticas ou discursos com  
 os quais você não concorda.

AO usAr gestOs: 

 Utilize o movimento das mãos para   
 esclarecer o que você está dizendo;

 Demonstre atenção e compreensão do  
 que está sendo dito através de movimentos  
 de concordância com a cabeça;

 Não invada o espaço da pessoa, nem fique  
 com os braços cruzados, as mãos nos  
 bolsos ou cruzadas atrás do corpo.

cuidAdO cOm A POsturA:

 Vire seu corpo inteiramente em direção  
 à pessoa;

 Pratique o espelhamento com a Consultora  
 de Beleza,  essa “imitação” de gestos cria  
 uma relação de confiança entre vocês;

 Demonstre disponibilidade, interesse  
 e compreensão.



PolítiCa de
uso da marCa
Mary Kay® é uma marca registrada, portanto, para o correto uso 
da imagem é necessário tomar alguns cuidados que estão no guia 
de uso da marca estabelecido pela empresa. Como Empresária da 
Beleza e dona no Negócio Independente, você é representante da 
Oportunidade Mary Kay, então é necessário agir com prudência, 
pois a imagem que voce passa às nossas clientes e Consultoras 
de Beleza ajuda a fideliza-las e apoia as vendas. 

Se for chamada para falar a respeito do seu Negócio Independente 
em algum veículo de comunicação – jornal, revista, blog, televisão, 
rádio, etc. – certifique-se de qual será o assunto abordado e entre 
em contato com a empresa para confirmar o que pode ser dito ou 
não durante a entrevista. Esses canais buscam por exclusividade, 
mas como algumas informações são estrategicamente 
confidenciais, é preciso ter cuidado com o que e como falar. 

Algumas dicas podem ajuda-la, mas em caso de dúvida, o melhor 
mesmo é sempre procurar respostas com a companhia.

MAIS dIcAS:
você encontRaRá mais infoRmações paRa 
conduziR o seu negócio independente no 
em sintonia em: meu negócio > especiais > 
meu negócio legal e independente. fique 
poR dentRo!
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busque

• Compartilhar posts oficiais da Mary Kay para suas amigas e 
clientes;

• Ser criativa e fazer eventos para convidá-las para suas Sessões 
de Beleza;

• Indicar o site da Mary Kay para quem quiser conhecer a empresa 
e os produtos;

• Compartilhar inspirações para maquiagens e dicas de presentes.

• Sempre contatar a nossa Central de Relacionamento, que terá o 
maior prazer em solucionar o seu caso.

evite

• Buscar seguidores nas páginas oficiais da Mary Kay;

• Divulgar em redes sociais promoções ou preços diferentes dos 
produtos;

nuncA

• Comercializar produtos pela internet criando sites ou 
e-commerce;

• Fazer comentários ofensivos que desrespeitem a Regra de Ouro;

• Utilizar o nome da Mary Kay sozinho ou como complemento no 
nome da sua fanpage;

• Usar o logo da Mary Kay como foto de seu perfil.



o que é a academia do 
conhecimento?

como educadora, você é a maior 

de conhecimento da equipe.

o que voCê aPrendeu?

qual a principal função da 
comunicação eficaz para as 
consultoras de beleza?

escolha uma das dicas que você 
pode fazer quanto ao uso da 
marca e comente como você a 
coloca em prática.



06
As seis cOis As mAis 
imPOrtAnte s

OBJETIVOS
 
• Conhecer o princípio das seis coisas mais importantes e como seu 
Negócio Independente pode se beneficiar dele;

• Revisar o conteúdo dos capítulos anteriores com questões que priorizam 
os aspectos mais importantes de cada um;

• Saber os requisitos para conquistar seus próximos passos na Carreira 
Independente.



As seis cOis As mAis 
imPOrtAnte s
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“Faça de sua vida uma afirmação contínua. 

comporte-se como se já tivesse todas as 

características que sempre desejou e você 

as terá! comporte-se como uma pessoa de 

sucesso e atrairá o êxito para você.“



a lista de 
u$35.000
Mary Kay Ash sabia a importância de fazer o devido acompanhamento 
dos processos que ocorriam em todas as áreas da Empresa, e mesmo 
quando delegava funções aos seus colaboradores, fazia questão de 
se certificar do andamento das atividades. Ela começou a fazer o 
planejamento de suas ações diárias a partir de uma história que lhe foi 
contada sobre Ivy Lee, famoso especialista em eficiência que entrou em 
contato com Charles Schwab, ex-presidente de uma grande empresa 
americana. Tudo começou assim:

Ivy Lee disse a Charles, “Se eu pudesse aumentar a eficiência dos seus 
colaboradores e também as suas vendas passando só 15 minutos com 
cada um dos seus executivos, você me contrataria para esse serviço?”
Quanto isso custaria? – perguntou Charles.
“Nada – a não ser que funcione. Depois de três meses, você pode 
decidir o quanto vale e aí me mandar um cheque com o valor que achar 
justo.”

Charles Schwab concordou, então Ivy Lee fez reuniões com os 
executivos da empresa e pediu a eles que nos próximos três meses 
fizessem uma lista ao final do dia de trabalho com as seis coisas mais 
importantes que precisavam realizar no dia seguinte, enumerando-as por 
ordem de importância. Ao realiza-las, que fossem riscando e caso não 
cumprissem alguma, que colocassem na lista para o próximo dia. Após 
o período de três meses, o aumento na eficiência e nas vendas agradou 
tanto a Charles, que ele enviou a Lee um cheque de 35.000 dólares.
Fazer com que a lista das seis coisas mais importantes funcione 
requer disciplina, pois ao escrever seus compromissos, eles se tornam 
tangíveis e precisam ser honrados. Criar esse hábito auxilia a organizar 
as atividades diárias e mantém o Equilíbrio das Prioridades.
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sua sabedoria 
em ação
A partir desse conhecimento que adquiriu durante sua leitura, 
você irá rever as 6 coisas mais importantes de cada capítulo com 
questões que te farão colocar o aprendizado em prática.

Sua posição de                                                                      sem dúvida 

transparece um profundo sentimento de                                                 , 

por isso sua                                                                       precisam estar 

em tudo que faz. Seu Negócio Independente deve ter um propósito 

que valha a pena.

Confrontar os medos é fundamental para o desenvolvimento pessoal 

e profissional, aprender a identifica-los é o primeiro passo para 

otimistas que farão com que você alcance seus objetivos.

Quais são as cinco dicas para que você defina objetivos realizáveis?

Quais são os cinco benefícios que se tem ao se estabelecer 

compromissos?

1 

o que te move

2 

3 

4



vendas

A construção do seu plano de ação passa por seis pontos que estão destacados, 

quais são eles?

Quais são os 4 D’s da fórmula para o sucesso?

Ser uma Consultora de Beleza Independente vai muito além de ser uma 

vendedora de produtos de beleza. Alguns diferenciais contribuem para que seu 

Negócio Independente seja um sucesso, resuma-os abaixo para mostrar que 

você realmente conhece sobre o que faz:

Para que suas vendas ocorram naturalmente no seu dia a dia de Consultora de 

Beleza, você tem 5 incríveis e fáceis maneiras que podem te ajudar, quais são 

elas?
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Crie o hábito de fazer o check list de “Antes da Sessão Perfeita”

(      ) Use o Perfil do Cliente e saiba mais a respeito delas;

(      ) Conheça bem os produtos;

(      ) Tenha uma pronta entrega produtiva;

(      ) Planeje-se para a Sessão 

(      ) Elabore sua história pessoal

(      ) Chegue com antecedência, agradeça e repasse os detalhes 
         com a Anfitriã e organize o local.

“Durante a Sessão Perfeita” você coloca em prática seus 

conhecimentos com todo o entusiasmo de uma Consultora de Beleza 

Independente que está preparada para atender suas clientes. As 6 

etapas principais que podem auxiliar você nesse momento estão em 

destaque, quais são elas?

Descreva, brevemente, os próximos passos de “Depois da Sessão 

Perfeita”.

Uma líder de sucesso é um 

para sua equipe. Uma líder de sucesso é uma Estrela, e mantém o 

time motivado e entusiasmado para que tenha cada vez mais Estrelas 

brilhando com ela. Ser

é o primeiro passo para o sucesso.
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inícios

A principal missão de uma Consultora de Beleza Independente é enriquecer a 

vida das mulheres. Tratamos de alguns valores inerentes a ela, quais são eles?

Mary Kay Ash fundou sua “empresa dos sonhos” em 1963 por acreditar no 

potencial das mulheres, e ela tinha objetivos que a inspiraram a realizar esse 

sonho. Quais eram seus objetivos?

Oferecer a Oportunidade Mary Kay significa compartilhar a oportunidade de 

mudança de vida, que muitas vezes é tudo o que as pessoas precisam para 

realizar seus sonhos. Abordar pessoas é uma das principais maneiras para 

conseguir novas clientes e Potenciais Iniciadas. Quais são as principais maneiras 

de abordagem?
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Mary Kay Ash elaborou um Plano de Iniciação com 4 pontos que 

auxiliam nesse momento tão especial que é realizar Inícios para 

desenvolver sua liderança. Quais são esses 4 pontos?

O Passo a Passo da Iniciação de Sucesso é constituído por 9 dicas 

para orientar sobre o que é importante para o desenvolvimento da 

Carreira Independente. Quais são esses nove passos?

A Corte de Iniciação era o reconhecimento preferido de Mary Kay Ash, 

você já o conhece? Você pode encontrar informações sobre as Cortes 

do Seminário no Caderno Carreira, então, consulte-o no Em Sintonia e 

diga abaixo o que é preciso para conquistar a Corte de Iniciação.



princípios de liderança

Uma boa líder tem visão de futuro. Ao realizar Inícios, tem a preocupação de 

orientar e motivar suas Consultoras de Beleza Independentes, e ao mesmo 

tempo, representar e disseminar os valores Mary Kay. Quais são os quatro 

principais valores que servem de base para o Negócio Independente Mary Kay?

A confiança é a base para os                                                                  , foi dessa 

forma que Mary Kay Ash conquistou seu espaço em um mercado de poucas 

expectativas e que era predominantemente masculino. A 

que ela fazia questão de elogiar e motivar constantemente, servem de inspiração 

para que como Red Jacket, você também construa uma equipe sólida e assim 

mantê-la produtiva.

É necessário saber administrar as emoções para conseguir lidar melhor com as 

etapas emocionais que podem surgir ao longo de sua Carreira Independente, 

devido a situações diversas que você terá que enfrentar. Quais são as etapas 

emocionais da liderança que são mostradas no ciclo?

Para gerir seu tempo de modo a realizar os objetivos com qualidade, é 

necessário classificá-los segundo o que é  

                                                                                                                                   , 

para isso reflita sobre eles e baseie suas decisões no

                                                                                                                                  .
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Utilize a Regra 60/40 para administrar seus ganhos seguindo a Regra 

60/40, em que você divide seu lucro de suas vendas em duas partes. 

Abaixo coloque o lucro que obteve com as vendas de seu último pedido 

e aplique a Regra 60/40.

Quando as Consultoras de Beleza Independentes de sua equipe 

começam a realizar Inícios, você deve se sentir lisonjeada, pois é um 

sinal de que você está sendo para elas um exemplo e que a missão 

de enriquecer outras vidas está sendo levada adiante. Acompanhe os 

primeiros passos delas e apresente o                                                       , 

que é o primeiro contato que ela terá com o 

                                                                                                                  .

Para contribuir ainda mais com o seu aprendizado sobre o Negócio 

Independente Mary Kay você tem a disposição a Academia do 

Conhecimento, um Programa de Educação que garante cobertura 

de 360° para que todas as Consultoras de Beleza Independentes 

encontrem a informação que precisam. Quais os canais usados para 

a divulgação desse conteúdo? 

conhecimento e comunicação

1



Como líder, você se torna Educadora da sua equipe, e é disseminadora de 

conhecimentos e valores Mary Kay. Descreva, brevemente quais são as suas 

principais atitudes nesse papel tão importante.

A comunicação é considerada eficaz quando, além de mudar ideias, 

provoca mudanças na atitude das pessoas. Em suas Consultoras de Beleza 

Independentes, a comunicação deve estimular o desenvolvimento para que elas 

alcancem resultados cada vez maiores. O que você, como líder Red Jacket, pode 

fazer para melhorar a comunicação entre você e suas Consultoras de Beleza?

A comunicação pode acontecer de forma verbal e não verbal, e em muitos casos 

uma precisa da outra para complementar a informação e tornar sua interpretação 

mais fácil. No seu dia a dia com as Consultoras de Beleza Independentes e com 

suas clientes, quais as formas de comunicação que você mais usa e que são 

mais eficientes para o desenvolvimento do seu Negócio Independente?
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Conhecer bem a sua equipe torna a comunicação mais fácil entre 

vocês, pois assim, é possível adequar os meios de comunicação ao 

perfil de cada uma. Nos dias atuais existem várias formas para entrar 

em contato com as pessoas quando necessário. Por quais meios de 

comunicação as Consultoras de Beleza Independentes de sua equipe 

preferem ser contatadas?

Como embaixadora da Oportunidade Mary Kay, é necessário tomar 

alguns cuidados com relação à divulgação e uso da marca Mary Kay®, 

para que você seja sempre o exemplo de Empresária de Beleza que 

desenvolve o Negócio Independente de maneira segura e eficiente. 

Comente como você fala para as suas Consultoras de Beleza sobre 

o Negócio Independente e qual a reação delas às suas formas de 

divulgação. 





Desenvolver-se pessoal e 
profissionalmente faz parte da sua 
vida e da Carreira Independente 
que você está conseguindo traçar 
com excelência, e como você sabe, 
ainda há muito que conquistar, 
só depende de você. Para guia-
la durante sua trajetória você 
tem todo o apoio de sua Diretora 
de Beleza Independente e das 
Ferramentas do Conhecimento que 
estão à sua disposição. 

Conhecer o que precisa para 
seguir crescendo no seu Negócio 
Independente é fundamental para 
manter-se focada em realizar seus 
sonhos. Como Red Jacket, você 

passa por algumas etapas na 
Carreira Independente, que são: 
Iniciadora Estrela, Líder de grupo 
de Vendas Independente, Futura 
Diretora de Vendas Independente e 
Diretora em Qualificação de Vendas 
Independente (DIQ). 
Tornar-se uma DIQ é um etapa 
de muito aprendizado, pois 
você mostra que está se sentido 
preparada para enriquecer ainda 
mais vidas e com os princípios 
de liderança bem aflorados. Para 
chegar a essa etapa, é preciso 
cumprir alguns requisitos e manter-
se na busca por realizar seu sonho 
de se tornar uma Diretora de 
Vendas Independente.

próximos
passos



SER CONSULTORA DE BELEzA INDEPENDENTE 
MARY KAY hÁ PELO MENOS TRêS MESES;

ESTAR ATIVA E TER FEITO PEDIDOS QUE SOMEM, 
NO MíNIMO, 1200 PONTOS NO MêS ANTERIOR À 
SUA ENTRADA EM QUALIFICAçãO;

TER PELO MENOS 10 INICIADAS DIRETAS ATIVAS NO MêS 
QUE ANTECEDE SUA ENTRADA EM QUALIFICAçãO (NãO 
CONTAM PARA A QUALIFICAçãO DA DIQ: O CôNJUgE DA 
PRóPRIA, O CôNJUgE DE QUALQUER CONSULTORA DE 
BELEzA INDEPENDENTE, UMA DIQ 
E UMA DIRETORA DE VENDAS INDEPENDENTE;

ENVIAR A CARTA DE INTENçãO À MARY KAY ATÉ 
O DIA 3 DO PRIMEIRO MêS DE QUALIFICAçãO; 

TER A SUA SITUAçãO FINANCEIRA EM ORDEM COM 
A COMPANhIA, BASEADA NOS TERMOS DA CARTA DE 
INICIAçãO DA CONSULTORA DE BELEzA INDEPENDENTE 
MARY KAY;

AgUARDAR A ANALISE E APROVAçãO DE SUA CARTA 
DE INTENçãO PELO DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL 
NA MARY KAY, RESPEITANDO O PRAzO ESTIPULADO;

SE UMA DE SUAS INICIADAS DIRETAS ATIVAS SUBMETER 
UMA CARTA DE INTENçãO NO MESMO MêS QUE VOCê, OU 
DURANTE TODO O SEU PERíODO DE QUALIFICAçãO, SERÁ 
NECESSÁRIO QUE VOCE REPONhA ESSA CONSULTORA E 
SUA EQUIPE DIRETA, POIS ELAS DEIxAM DE CONTAR PARA 
A SUA QUALIFICAçãO.

requisitos 
Para entrar em 
qualifiCação

lEMBRE-SE: INdEpENdENTE dA ETApA EM qUE VOcê ESTIVER 
NA cARREIRA INdEpENdENTE, VOcê dEVE SEMpRE USAR REcURSOS 

pRópRIOS pARA FAzER pEdIdOS JUNTO à MARy KAy.



boa soRte e muito sucesso em sua caRReiRa 
independente. saiba que suas conquistas 
são méRitos seus, oRgulhe-se de cada 
passo. pRocuRe manteR-se em constante 
apRendizado e saiba que podeRá sempRe 
contaR com o apoio de sua diRetoRa de 
vendas independente e da empResa maRy 
kay paRa o seu desenvolvimento. 

RealizaR seus sonhos e ajudaR outRas 
mulheRes a RealizaR os delas, faz paRte de 
um negócio independente que é constRuído 
com valoRes que seRvem como base paRa o 
cRescimento pessoal e pRofissional. viva a 
cada dia seu momento e apRoveite o melhoR 
de tudo o que faz. 

parabéns pelas realizações. a mary 
kay reconhece e faz questão de te ver 
conquistar cada vez mais e ter cada 
dia mais sucesso!





centRal de Relacionamento: 4003 4620 capitais e Regiões metRopolitanas      0800 163 113 demais localidades

 twitteR.com/maRykaybRasil  instagRam.com/maRykaybRasil  pinteRest.com/maRykaybRasil

 facebook.com/maRykaybRasil www.maRykay.com.bR

agora é com você.
descubra o que você ama.

construa sua história.
seJa feliz!

a companhia reserva-se o direito de alterar ou modificar os bônus e programas descritos.
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