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Em primeiro lugar, gostaríamos de parabeniza-la por ter chegado 
até aqui! Você já venceu grandes desafios e uma bonita trajetória 
foi construída. Comprometeu-se com seu Negócio Independente, 
enriqueceu novas vidas, seguiu as orientações de sua Iniciadora 
e Diretora de Vendas Independente, enfim, acreditou em si mesma 
e provou que desafios não impedem os passos de quem tem um 
sonho verdadeiro e o desejo de fazer diferença no mundo.

Sua evolução e crescimento profissionais nos próximos passos 
da Carreira Independente dependerão especialmente de você 
e, para apoiá-la em sua preparação para se tornar uma Líder de 
sucesso, preparamos esse breve Plano de Ação, que deverá ser seu 
companheiro inseparável durante todo o período de Qualificação.

Neste material você encontrará as principais dicas e ensinamentos 
para que você vivencie o período de Qualificação de forma tranquila 
e equilibrada, construindo um Negócio Pessoal cada vez mais sólido 
e desenvolvendo uma futura Unidade forte e consistente.

Seja bem vinda à Qualificação e acredite, VOCÊ PODE!

QUERIDA DIRETORA EM 
QUALIFICAÇÃO DE VENDAS 
INDEPENDENTE,
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Para facilitar seu entendimento e auxiliá-la nos desafios do Período 
de Qualificação, este material está dividido em nichos principais de 
conhecimento:

QUALIFICAÇÃO

MARY KAY & VOCÊ

INDICADORES DE SUCESSO

OS PAPÉIS DA DIQ

VALORES, PRINCÍPIOS E TRADIÇÕES

PARA REFLETIR

Dentro de cada um desses capítulos, você encontrará tópicos 
principais de desenvolvimento, frases inspiradoras de Mary Kay Ash, 
dicas práticas de Diretoras Nacionais de Vendas Independentes, 
atividades práticas e reflexões. Aproveite!





sumário
Qualificação
o Que significa o Período de Qualificação?

reQuisitos Para entrar em Qualificação

reQuisitos Para a Qualificação

o Que você aPrendeu?

mary kay & você
você emPreendedora

suPorte mary kay - desenvolvimento de vendas

o Que você aPrendeu?

indicadores de sucesso
Produção / iniciação / exemPlo

como acomPanhar meus números 

Programa 50 50 40 

o Que você aPrendeu?

os PaPeis da diQ
eu consultora

8
11

12

13

22

24
26

28

39

40
42

47

58

60

62
64



Qualificação
o Que significa o Período de Qualificação?

reQuisitos Para entrar em Qualificação

reQuisitos Para a Qualificação

o Que você aPrendeu?

mary kay & você
você emPreendedora

suPorte mary kay - desenvolvimento de vendas

o Que você aPrendeu?

indicadores de sucesso
Produção / iniciação / exemPlo

como acomPanhar meus números 

Programa 50 50 40 

o Que você aPrendeu?

os PaPeis da diQ
eu consultora

eu iniciadora

eu líder

o Que você aPrendeu?

valores, PrincíPios 
e tradiçÕes
regra de ouro

esPírito de ajuda

eQuilíbrio de Prioridades

faça-me sentir imPortante

o Que você aPrendeu?

Para refletir
dePoimentos reais e 

insPiradores 

75

80

87

88 

90

92

94

96

98

100
102



plano de ação dIQs8

01
qualificação



qualificação



plano de ação dIQs10

“Comece a escrever hoje a sua própria 

história de sucesso! Estabeleça seus 

objetivos e persiga-os até que se tornem 

realidade. Lembre-se: você tem que 

acreditar realmente neles, mesmo antes 

de vê-los concretizando-se. Tudo aquilo 

que a sua imaginação puder perceber e 

idealizar pode ser alcançado!“



O período de Qualificação tem 
duração de um a quatro meses e, 
embora a validação de sua Carta 
de Intenção pela empresa possa 
levar alguns dias, é importante que 
já a partir do dia 1º você já tenha 
em mente todos os requisitos e 
trabalhe como uma DIQ.

A Mary Kay tem como objetivo 
principal o desenvolvimento 
de Líderes fortes, que possam 
realmente desfrutar de seu 
Negócio Independente, tendo um 
significativo retorno financeiro 
e tornando-se empreendedoras 
de sucesso. Por esse motivo, 
a empresa criou o período de 
Qualificação, que serve para 
preparar adequadamente a futura 
Diretora de Vendas Independente 
para os desafios que encontrará 
em seu Diretorado e para 
alcançar as grandes conquistas e 
reconhecimentos que a Carreira 

Independente Mary Kay oferece.

Entenda esses quatro meses como 
o momento ideal para que você 
equilibre todas as atividades e 
responsabilidades de uma Diretora 
de Vendas Independente: os papéis 
de Eu Consultora, Eu Iniciadora e 
Eu Líder.

O QUE SIGNIFICA 
O PERÍODO DE 
QUALIFICAÇÃO?

Uma DIQ de sucesso precisa 
realizar, pelo menos,  5 Sessões de 
Beleza por semana. Deve levar suas 
Consultoras para que estas possam 
aprender na prática as atividades do 
Negócio Independente. Isto é liderar 
pelo exemplo.

ISABELLA COSTA NOVA, 
Diretora Nacional Executiva de 
Vendas Independente
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• 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 03 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 análIse e aprovação de sua 
Carta de Intenção pelo departaMento 
responsável na Mary Kay, respeItando  
o prazo estIpulado;

• Se uma daS 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  
voCê reponha esta Consultora e sua 
eQuIpe dIreta, poIs elas deIxaM  
de Contar para a sua QualIfICação.

Requisitos paRa entRaR em qualificação

1200



Requisitos paRa a qualificação

Para alcançarem o TOPO, as DIQs não devem ter como objetivo fechar a 
produção mensal da Unidade em 10.000 pontos, mas sim, pelo menos, 12500 
pontos. Dessa forma, já focam no recebimento do Bônus de Volume da 
Diretora.

MARIA LUCIA RUIZ,
Diretora Nacional de Vendas Independente

Período de Qualificação: 
- o período de Qualificação tem duração de 
1 a 4 meses.
a duração de sua Qualificação dependerá de 
seu ritmo e trabalho. algumas dIQs fecham a 
Qualificação antes de completarem o 4º mês, 
enquanto outras concretizam apenas no último 
mês. o importante é que você respeite o seu 
tempo e trabalhe conscientemente, para que, 
ao tornar-se diretora de vendas Independente, 
colha os frutos de toda a dedicação nesse 
período e tenha, como resultado, uma 
unidade forte e consistente, que mantenha 
naturalmente o excelente trabalho demonstrado 
no período da Qualificação.

Produção Mensal:
você e sua unidade devem realizar, no mínimo, 
10 mil pontos mensais.

Produção total durante a Qualificação:
- você e sua unidade devem realizar, no 
mínimo, 40 mil pontos pagos durante o período 
de Qualificação.

Produção Pessoal:
- somente serão considerados o máximo de 10 
mil pontos de sua produção durante o período.

trabalhe e desenvolva suas Consultoras 
para que elas produzam e alcancem uma 
boa pontuação. Isso indica fortalecimento, 
desenvolvimento e qualidade de sua unidade. 
Mantenha a produção mensal a qual você 
já estava acostumada, não completando a 
produção de seu time apenas para alcançar a 
produção mensal e total necessárias durante 
a Qualificação. se você criar o hábito de 
completar a produção, não desenvolvendo sua 
unidade para que ela seja forte, certamente 
terá que fazer isso após se tornar diretora de 
vendas Independente, o que não é considerado 
saudável para o seu negócio Independente.
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Mais Dicas:
ensIne suas Consultoras a aproveItareM as 
proMoções do Mês, os níveIs de desConto 
e os lançaMentos para estareM seMpre 
atIvas e CoM pedIdos. o segredo é orIentar, 
CapaCItar e desenvolver seu tIMe para Que 
sua unIdade aprenda, desde já, a Manter 
uMa produção saudável e eQuIlIBrada, seM 
depender exClusIvaMente de sua produção.



Para que você tenha uma Qualificação tranquila e inicie seu Diretorado de 
forma próspera, sugiro que tenha como objetivo ter desde o início uma Unidade 
dentro da sua Unidade! Tenha no mínimo 30 consultoras diretas! Como? 
Apresente o produto para, no mínimo, 15 pessoas durante a  semana e ofereça 
a Oportunidade para todas. Desta maneira terá no mínimo 5 novos inícios por 
mês! Consequências: você liderará o seu time pelo exemplo, construindo uma 
Unidade em constante crescimento, desenvolvendo líderes maravilhosas e 
recebendo um Bônus de Diretas bem significativo.

TATIANA SACCHELLI
Diretora Nacional de Vendas Independente

Tamanho da futura Unidade:
- você deve ter 30 iniciadas ativas (diretas e 
indiretas).

você é uma empresária de sucesso e deve 
enxergar seu negócio Independente como uma 
“empresa” em crescimento. se você fosse 
contratar um funcionário para trabalhar em sua 
empresa, certamente escolheria o profissional 
melhor capacitado, mais comprometido e 
disposto a trabalhar com afinco e dedicação. 
o mesmo deve ocorrer em relação às pessoas 
que você inicia, ou seja, inicie pessoas 
comprometidas com um sonho, que estejam 

dispostas a trabalhar e se dedicar ao negócio 
Independente. Como líder em formação e 
grande exemplo para sua futura unidade, você 
deve ensinar suas Consultoras a fazerem o 
mesmo, ou seja, a buscarem principalmente 
QualIdade e não apenas quantidade 
ao iniciarem novas pessoas na Carreira 
Independente Mary Kay.

sua posição:
- você deve estar ativa (a1, a2, a3).
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Mais Dicas:
a atIvIdade IndICa Que voCê está CoMproMetIda 
CoM seu negóCIo Independente, realIzando 
pedIdos ConstanteMente e Mantendo sua 
pronta-entrega. para Manter pedIdos 
Constantes, realIze o 2+2+2 CoM todas as 
suas ClIentes, faça seMpre novos Contatos, 
Mantenha os agendaMentos e sessões de 
Beleza regularMente e, é Claro, aproveIte as 
proMoções do Mês e os lançaMentos, 
garantIndo o desConto de 40% e tendo MaIor 
luCro eM seu negóCIo Independente.



o projeto você empreendedora da Mary Kay foi criado exclusivamente para apoiar você em relação 
ao processo de abertura de empresa/cadastro de autônoma, envio de notas fiscais e rpCIs e 
recebimento do Crédito MK. para saber mais, vá para o capítulo 2 desse plano de ação ou acesse 
o em sintonia > Meu negócio > especial > você empreendedora diretoras > Confira as principais 
informações. 

Documentação:
- você deve ter encaminhado a documentação referente à abertura de empresa ou autônoma até o 
dia 20 do último mês de Qualificação. 
tente providenciar e encaminhar sua documentação o quanto antes, pois assim você já garante um 
dos requisitos cumpridos.
você deverá ter sua empresa aberta ou estar cadastrada como autônoma para fechar a sua 
qualificação e manter o status de diretora de vendas Independente. a documentação necessária irá 
variar de acordo com sua escolha: autônoma ou empresa. 

para enviar sua documentação, você deve entrar no eM sIntonIa > portal de serviços online > 
Menu > solicitações & formulários > você empreendedora – abertura de empresa > Cadastro de 
autônoma ou Cadastro de empresa (dependendo de sua opção).

você pode acompanhar sua solicitação através do próprio portal de serviços online, clicando no 
símbolo de “notificações” na barra superior do portal ou em Menu > acompanhe sua solicitação.
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inícios:
- você deve realizar, no mínimo, 2 Inícios pessoais Qualificados, com um pedido único de 600 
pontos, em cada mês de Qualificação.
além das vendas, os Inícios Qualificados são o combustível do negócio Independente e como futura 
diretora de vendas Independente, é seu papel apresentar a incrível oportunidade Mary Kay a cada 
vez mais pessoas, identificando os sonhos de cada uma e mostrando que, com Mary Kay, vidas são 
transformadas.

Orientação On-line:
- você deve participar da orientação exclusiva para dIQs em seu primeiro mês de Qualificação.
o conhecimento deve ser seu aliado durante toda a sua trajetória em Mary Kay e, nesse momento de 
Qualificação, ele exerce um papel fundamental, pois te ajudará a trilhar um período de Qualificação 
mais seguro, tranquilo e equilibrado. 

após sua carta de intenção ser validada internamente, você receberá um e-mail da Mary Kay 
passando as informações referentes à participação da orientação exclusiva para dIQs. você sempre 
terá mais de uma opção de data/horário e deverá escolher a que melhor atender à sua rotina. Caso 
não possa participar da transmissão ao vivo, poderá assistir a orientação gravada no momento 
que escolher, desde que seja durante o 1º mês de Qualificação. é fundamental que você assista à 
orientação integralmente, independente de esta ser ao vivo ou gravada.

Mais Dicas:
é saudável para o seu negóCIo
Independente realIzar IníCIos QualIfICados 
regulares e Constantes e não apenas durante o 
período de QualIfICação. e, CoMo grande 
exeMplo e InspIração para suas Consultoras, 
se voCê CrIar o háBIto de InICIar CoM freQuênCIa 
e transforMar novas vIdas, CertaMente sua 
futura unIdade fará o MesMo.



Toda DIQ deve fazer uma ‘varredura’ na família buscando potenciais clientes e 
Consultoras, além de pedir para cada parente indicar 3 pessoas que poderiam 
dar sua opinião sobre nosso produto e Carreira Independente.

ROSELI BARROS
Diretora Nacional Sênior de Vendas Independente

Mais Dicas:
aléM dessa orIentação exClusIva para 
dIQs, Que funCIona CoMo reQuIsIto e deve 
ser assIstIda no 1º Mês de QualIfICação, 
exIsteM outras ferraMentas de InforMação 
e ConheCIMento dIsponíveIs para o seu 
aprendIzado e ConheCIMento. MensalMente 
a Mary Kay ofereCe orIentações on-lIne 
dIversas soBre produtos, lançaMentos, 
proMoções, prograMas de reConheCIMento e, 
espeCIalMente para as dIQs, uMa orIentação 
CoM dICas espeCIaIs para a sua 
QualIfICação. ConfIra o CalendárIo na 
applause ou no eM sIntonIa > portal de 
eduCação > orIentações onlIne e regIs-
tre-se. taMBéM fICaM dIsponíveIs todas 
as orIentações gravadas, Caso voCê não 
possa assIstIr no horárIo agendado. 
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•  Será determinante que todas as consultoras atuem de boa fé e utilizem seus 
próprios recursos para aquisição e pagamento de seus pedidos. não é permitido no 
desenvolvimento da carreira Mary Kay, o uso indiscriminado de um mesmo cartão de 
crédito, independentemente de quem seja o titular, ou até mesmo, o uso de diferentes 
cartões de um mesmo titular. a Consultora deve ser responsável pelos investimentos 
necessários para o crescimento do seu negócio, atuando como empresária desde o 
início de sua trajetória.

•  caso suas  consultoras não tenham cartão de crédito próprio, elas poderão fazer 
um depósito identificado ou transferência na conta da Mary Kay. para isso, basta 
que haja planejamento e o cadastro e/ou pedido não sejam realizados apenas no 
fechamento.

Lembre-se de que o descumprimento dessas orientações poderá 
impactar na terminação de sua qualificação para Diretora de 
Vendas independente, acarretando assim seu retorno ao nível de 
carreira correspondente aos seus inícios. 



Mais Dicas:
todos os reQuIsItos da QualIfICação foraM 
CrIados pensando no desenvolvIMento 
saudável e adeQuado de seu negóCIo 
Independente. por esse MotIvo, é IMportante 
Que voCê traBalhe e se dedIQue para CuMprIr 
todos os reQuIsItos, poIs Isso garantIrá Que 
voCê já InICIe sua trajetórIa CoMo dIretora 
de vendas Independente de ManeIra sólIda e 
ConsIstente.
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1- Quais são os requisitos 
de Qualificação que devo 
cumprir?

2- para que servem os 
requisitos?

O QUE vOCê APRENDEU?

3- Como devo agir e orientar 
minhas Consultoras a agirem 
em relação ao uso do Cartão de 
Crédito?

4- nos 2 quadros ao lado, avalie 
cada item e verifique se, em 
relação à produção e Inícios 
(pessoal e da unidade), os 
exemplos de Qualificação seriam 
válidos (anote sIM se for válido e 
não, se não for): 



Meses

pRodução 
da unidade

(pts)

inícios da
unidade

pRodução 
pessoal

(pts)

inícios
pessoais

1O 2O 3O 4O siM OU 
nãO

12.000

3

4.000

5

8.000

1

5.000

3

15.000

2

1.000

1

11.000

4

2.000

9

Meses

pRodução 
da unidade

(pts)

inícios da
unidade

pRodução 
pessoal

(pts)

inícios
pessoais

1O 2O 3O 4O siM OU 
nãO

10.000

1

4.000

2

10.000

1

3.000

2

10.000

1

1.000

2

10.000

2

2.000

9
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02
maRy kay 
& você



maRy kay 
& você

“Muitas vezes eu já ouvi outras organizações 

voltadas para as mulheres dizerem: ‘elas 

ainda não estão preparadas para liderar 

e orientar’. Em nossa Companhia, as líderes 

são desenvolvidas na escada do sucesso. 

Uma Iniciadora Estrela, uma Líder de Grupo, 

uma Diretora em Qualificação, uma Diretora 

de Vendas Independente, uma Diretora Sênior 

de Vendas Independente e uma Diretora 

Nacional de Vendas sempre serão 

as mentoras de alguém e sempre terão 

o nosso apoio para crescerem e 

descobrirem o seu melhor.“
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o Que É o 
Projeto você 
emPreendedora?
O Projeto Você Empreendedora foi criado especialmente 
para apoiar você e as Diretoras de Vendas Independentes 
da Mary Kay a partir do momento em que precisam se tornar 
autônomas ou abrirem empresa. Dúvidas sobre cadastro 
de Autônoma ou MEI, envio de Notas Fiscais e recebimento 
do Bônus devem ser tratadas com essa equipe, através do 
telefone (11) 3330-5525.



dICas para aBertura de eMpresa ou Cadastro 

de autônoMa para todas as Consultoras 

saIBa CoMo eMItIr nota fIsCal e rpCI

saIBa CoMo reCeBer seu CrédIto 

Mary Kay eM dInheIro

vOCê 
EMPREENDEDORA



plano de ação dIQs28

nas próxIMas págInas voCê enContrará 
InforMações IMportantes Que te ajudarão 
a desCoBrIr Qual é o Modelo de eMpresa 
Ideal para a sua neCessIdade ou Cadastro 
de autônoMa, para reCeBer seu CrédIto 
Mary Kay eM dInheIro ou CuMprIr uM dos 
reQuIsItos da QualIfICação. aléM de dICas 
de CoMo eMItIr sua nota fIsCal ou rpCI.



MEI - MICRO EMpRESA INdIVIdUAL
com faturamento anual de até R$ 60.000,00

Para abrir sua empresa MEI acesse: Portal do Microempreendedor 
Individual ou compareça ao Sebrae mais próximo, que eles lhe 
auxiliarão.

Documentos necessários para que possamos realizar o cadastro:

  Certificado de Microempreendedor - disponível   

 no portal do empreendedor;

  Cartão CNPJ ¹;

  Cópia do RG, CPF ou CNH;

  Comprovante de endereço da empresa.
 
 Em Sintonia > Serviços Online > Solicitações e   
 Formulários > Formulário Cadastro de Empresa

EIRELLI
Empresa individual de responsabilidade limitada

Para abertura da Eirelli é necessário que você contatar um 
contador de sua confiança.

Documentos necessários para que possamos realizar o cadastro:

  Cartão CNPJ - disponível no site da Receita Federal;

  Cópia do RG, CPF ou CNH;

  Comprovante de endereço da empresa;

  Ato de constituição ou última alteração    

 do Contrato Social.
  
 Em Sintonia > Serviços Online > Solicitações e   
 Formulários > Formulário Cadastro de Empresa.

oPçÕes de emPresa
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EMpRESA LTdA. COMUM (COM SóCIO) 
com faturamento anual superior R$ 60.000,00

Para abertura da Ltda. é necessário que você contatar um 
contador de sua confiança.
Você deverá ser administrador de sua empresa e ter mais que 
50% das ações.

Documentos necessários para que possamos realizar o cadastro:

  Cartão CNPJ - disponível no site da Receita Federal;

  Cópia do RG, CPF ou CNH da consultora e dos sócios   

 da empresa;

  Comprovante de endereço da empresa;

  Ato de constituição ou Contrato Social.

 Em Sintonia > Serviços Online > Solicitações e   
 Formulários > Formulário Cadastro de Empresa.

EI (EMpRESáRIO INdIVIdUAL) 
com faturamento anual superior R$ 60.000,00

Para abertura do Empresário Individual é necessário que você 
contate um contador de sua confiança.

Documentos necessários para que possamos realizar o cadastro:

  Requerimento de Empresário;

  Cartão CNPJ - disponível no site da Receita Federal;

  Cópia do RG, CPF;

  Comprovante de endereço da empresa.

  Em Sintonia > Serviços Online > Solicitações e   
 Formulários > Formulário Cadastro de Empresa.

 Para obter seu cartão CNPJ acesso o link abaixo, desde que você   
 já tenha em mãos o número do CNPJ de sua empresa.
 http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/  
 cnpjreva_solicitacao.asp



O objeto social deverá ser “Operador de Marketing Direto” 
(CNAE 7319-0/03).

A secundária, se desejar, poderá ser qualquer atividade de 
prestação de serviços.

Não serão aceitos cadastros de Empresas com atividades 
relacionadas a comércio (de qualquer natureza), representação 
comercial e/ou promoção de vendas.

Na escolha do nome ou nome fantasia de sua empresa não será 
permitida a utilização do nome Mary Kay, MK ou qualquer outra 
expressão ou marca que faça alusão à empresa ou às marcas da 
Mary Kay.

reQuisitos da emPresa

A partir do momento que você faz o cadastro de sua empresa 
junto à Mary Kay e passa receber sua bonificação em dinheiro, 
independente do seu nível de carreira, você deverá emitir uma 
nota fiscal de prestação de serviço referente a esse valor. A nota 
fiscal é uma forma de “declarar” o recebimento de um valor que foi 
vinculado ao seu CNPJ. 

Por exemplo: Se você cadastrou sua empresa em setembro e 
recebeu sua primeira bonificação no quinto dia útil de outubro pela 
sua prestação de serviço no mês anterior, você deverá nos enviar 
sua nota fiscal até o dia 20 de outubro e assim sucessivamente.

Se você ainda não deu entrada para emitir sua nota fiscal, você 
deverá comparecer até a prefeitura de sua cidade e informar que 
você deseja emitir uma nota fiscal de prestação de serviço. 

nota fiscal
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dAdOS dO TOMAdOR
Razão Social: Mary Kay do Brasil Ltda.
CNPJ: 00.223.046/0001-70
Inscrição Estadual: 206130316118
Endereço: Avenida Aruanã, 280
CEP: 06460-010
Município: Barueri  UF: SP 

VALOR pARA EMISSãO dA NOTA FISCAL
O valor para emissão da nota fiscal pode ser consultado em:

 Meu Negócio Online > Relatórios > Mensal e   
 Histórico > Informes > Selecione o mês e ano

dados Para Preenchimento 
da nota fiscal

Se sua cidade utilizar nota fiscal eletrônica, você terá um login 
e senha, emitirá sua nota fiscal do seu próprio computador e irá 
encaminhar sua nota fiscal pelos Serviços Online, em Solicitações 
e Formulários, Envio de Nota fiscal Eletrônica.

Se a sua prefeitura ainda não tem a nota fiscal eletrônica, você 
terá um modelo de talão de notas para fazer em uma gráfica, 
você deverá preencher a nota fiscal e enviar via correios, para o 
endereço da Mary Kay:

A/C Você Empreendedora
Av. Aruanã, 280/352 | CEP: 06460-010| Barueri – SP



Para obter um cadastro de autônoma você deverá se dirigir a 
prefeitura de sua cidade e solicitar uma inscrição de autônomo; 
E assim obter um número de registro para recebimento de 
pagamentos como autônoma; Como autônoma a sua atividade de 
atuação também deverá ser como: Marketing Direto.

Porém as prefeituras do Brasil não possui um sistema único de 
códigos de atividades de autônomos, então, caso a prefeitura de 
sua cidade não possua a atividade de Marketing Direto, procure 
atividades tais como: Prestação de Serviços, Promotor de Eventos 
e ou Congressos ou Atividades de serviços não citadas.

Importante: Também não serão aceitos atividades tais como: 
Representação Comercial de qualquer natureza ou Promotora de 
Vendas ou Telemarketing.

cadastro de autônoma (rPci)

dESCRITIVO dA NOTA FISCAL (OBRIgATóRIO)
O descritivo da Nota Fiscal deverá ser “Prestação de Serviço de 
Marketing Direto”.

CódIgO dE SERVIçO
Poderão ser utilizados os seguintes códigos de serviço para 
emissão da nota fiscal: 
17.06 – Propaganda e publicidade, inclusive promoção de 
vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, 
elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários 
ou 17.10 - Planejamento, organização e administração de feiras, 
exposições, congressos e congêneres.
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Lembre-se que neste caso, como Autônoma, haverá retenção 
de até 11% do valor do bônus referente ao INSS e o desconto do 
Imposto de Renda progressivo de acordo com a tabela da Receita 
Federal no site: 

http://www.receita.fazenda.gov.br/aliquotas/TabProgressiva2012a2015.
htm

Porém se você já é contribuinte do INSS por outra fonte pagadora, 
você deverá informar à Mary Kay na ficha de cadastro de 
Autônoma o valor do seu desconto e enviar, até o último dia útil de 
cada mês, cópia do comprovante do recolhimento realizado pela 
outra fonte (ex: cópia do holerite, do contracheque e etc).  
Através do:

 portal de Serviços Online > Envio de Nota Fiscal   
 Manual e RpCI para simples conferência.

No caso de você já ser aposentada, a Mary Kay irá recolher e 
descontar o INSS do seu bônus normalmente. Documentos para 
envio:

 RG;

 CPF;

 Cópia do PIS/PASEP/NIT;

 Comprovante de Residência;

 Comprovante de Inscrição de Autônoma;

 Caso tenha outra fonte pagadora de INSS favor   

 enviar comprovante.

Observação: Caso não possua o PIS, NIT ou PASEP dirige-se 
a um agencia da Caixa Econômica Federal com todos os seus 
documentos pessoal e solicite o número do NIT (Número de 
Inscrição do Trabalhador) ou acesse o site da previdência social: 
http://www.dataprev.gov.br/servicos/cadint/cadint.html



EMISSãO dO RpCI 
(Recibo de pagamento de Contribuinte Individual)

A partir do momento que você faz o cadastro de autônomo junto à Mary 
Kay e passa receber sua bonificação em dinheiro, independente do seu 
nível de carreira, você deverá emitir um RPCI (Recibo de Pagamento de 
Contribuinte Individual) de prestação de serviço referente a esse valor. 
O RPCI é uma forma de “declarar” o recebimento de um valor que foi 
vinculado ao seu CPF. Veja um modelo de RPCI:
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ORdEM dE pAgAMENTO:
Se você selecionou a forma de recebimento de sua bonificação 
como “Ordem de Pagamento”, para que você consiga sacá-la, 
você deve comparecer a qualquer agência do Banco Itaú com 
seus documentos.

CAdASTRO dE EMpRESA: 
O pagamento de sua bonificação será vinculado ao seu CNPJ, 
neste caso, você deverá comparecer com seus documentos 
pessoais e os documentos de sua empresa e informar que você 
gostaria de sacar uma Ordem de Pagamento vinculada ao seu 
CNPJ.
  

CAdASTRO dE AUTôNOMA: 
O pagamento de sua bonificação será vinculado ao seu CPF, neste 
caso, você deverá comparecer com seus documentos pessoais e 
informar que você gostaria de sacar uma Ordem de Pagamento.

Lembrando que há uma taxa de R$ 22,00 cobrada pelo Banco Itaú 
para essa transação.

RECEBIMENTO VIA CONTA

CAdASTRO dE EMpRESA: 
A conta informada deverá ser de pessoa jurídica, ou seja, 
vinculada ao seu CNPJ e não ao seu CPF.

formas de Pagamento 
do seu bônus



CAdASTRO dE AUTôNOMA: 
A conta informada deverá ser de pessoa física e você deverá ser a 
titular da mesma.

O Crédito Mary Kay disponível em sua página de meses anteriores 
ao seu cadastro de Empresa ou de Autônoma não serão revertidos 
em dinheiro. O recebimento do Crédito Mary Kay em dinheiro 
passa a valer após o mês do seu cadastro.

E lembre-se que para se tornar uma Diretora de Vendas 
Independente, você precisa ter a situação regularizada na Mary 
Kay como Pessoa Jurídica ou Autônoma dentro do período da 
qualificação. Caso não sejam enviados os documentos dentro 
deste período, mesmo atingindo os 40.000 pontos, as 30 ativas e 
os 2 inícios qualificados dentro do mês que você vai concluir sua 
qualificação, você volta para o Status de consultora conforme a 
equipe. Para maiores informações, consulte o caderno Carreira 
página 11.
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desenvolvimento 
de vendas
O Time de Desenvolvimento de Vendas da Mary Kay tem 
como principal objetivo apoiar seu desenvolvimento e 
crescimento no Negócio Independente.

Até você se tornar uma Diretora em Qualificação de 
Vendas Independente, seu principal contato com a Mary 
Kay era através da Central de Relacionamento. A partir 
de sua entrada em Qualificação, todo o apoio e suporte 
durante esse período  será fornecido pelo profissional de 
Desenvolvimento de Vendas que ficará responsável por te 
acompanhar em sua trajetória e auxiliá-la a traçar um Plano 
de Ação e colocá-lo em prática.

Você receberá um contato desse profissional e este ficará 
à disposição no caso de dúvidas sobre como proceder em 
relação ao desenvolvimento do Negócio Independente.
Caso não receba o contato desse profissional, você mesma 
pode solicitar apoio. Basta verificar no Em Sintonia > Meu 
Negócio > Contatos > Contatos Staff > Departamento de 
Desenvolvimento de Vendas > DIQs.

ATENçãO: Dúvidas sobre pedidos, atrasos em entregas, 
cadastro de novas Consultoras, entre outras demandas 
operacionais, continuam sendo tratadas pela Central de 
Relacionamento, no telefone 4003-4620 (capitais e regiões 
metropolitanas) ou 0800-163113 (demais localidades).



1- Quando e por qual motivo 
devo solicitar atendimento/
apoio da equipe voCê 
eMpreendedora?

2- o que faz o time de 
desenvolvimento de vendas da 
Mary Kay? a partir de qual nível 
de carreira, ele passa a atuar?

O QUE vOCê APRENDEU?

3- dúvidas sobre pedidos, 
entregas em atraso, cadastro 
de novas Consultoras e demais 
demandas operacionais, devem 
ser tiradas com quem?
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03
indicadoRes
de sucesso



indicadoRes
de sucesso

“Torne-se líder do seu futuro e estabeleça 

objetivos. A diferença entre as pessoas 

que estão no TOPO e as que não estão 

é a diferença entre os planos que cada uma 

estabeleceu. Por isso, torne-se uma pessoa 

que estabelece objetivos, inspire-se neles 

e transforme-os em realidade.“



PRODUÇÃO, 
INICIAÇÃO 
E EXEMPLO
São vários os indicadores que indicam 
o sucesso de uma Diretora de Vendas 
Independente em formação, como Imagem 
e Postura Profissionais, Liderança, 
Comunicação, Relacionamento Interpessoal, 
entre outros. Alguns, no entanto, merecem 
destaque no Negócio Independente Mary 
Kay, pois são eles que sustentam a base de 
sua Carreira Independente e garantem seu 
crescimento profissional e a realização de 
todos os seus sonhos.



Produção:
A pontuação realizada por você e também por 
suas Consultoras é o indicativo de que as vendas 
estão ocorrendo e, como dizia nossa querida 
fundadora, “nada acontece até que se venda 
algo”.

Aproveite todas as oportunidades para alavancar 
suas vendas e incentivar suas Consultoras 
a fazerem o mesmo. Conheça e usufrua das 
promoções do mês, alcançando um melhor nível 
de desconto e, consequentemente, maior lucro 
para o seu Negócio Independente. Tenha uma 
pronta entrega adequada, mas planeje-se para 
vender os produtos, tornando-se uma “rainha de 
vendas” e não uma “rainha de compras”.

Realize Sessões de Beleza temáticas, explore 
os lançamentos e mantenha sempre sua lista de 
clientes atualizada, conhecendo o perfil de cada 
uma delas e planejando o momento exato de 
entrar em contato e atuar como uma verdadeira 
Consultora de Beleza. 

Para uma qualificação sadia e tranquila, a DIQ 
deve fazer, no mínimo, 5 Inícios Qualificados 
por mês;  um pedido pessoal acima de 40% de 
desconto e trabalhar o desenvolvimento  de 5 
Consultoras de sua Unidade todos os meses.

LILIAN MROTZECK,
Diretora Nacional de Vendas Independente



iniciação:
Os Inícios Qualificados são o combustível do Negócio 
Independente Mary Kay. Além de transformar novas 
vidas iniciando pessoas na Carreira Independente, 
você se aproxima cada vez mais do TOPO, alcançando 
o retorno financeiro que sempre buscou, os prêmios e 
reconhecimentos proporcionados pela empresa, além, 
é claro, a admiração de sua futura Unidade.

Você deve dar atenção especial à qualidade de seus 
Inícios e não apenas à quantidade. Lembre-se de que 
suas iniciadas são suas potenciais futuras líderes e, se 
apresentarem resultados eficientes, você também sairá 
ganhando.

Fale sempre sobre a Oportunidade Mary Kay e mostre às 
pessoas como o ingresso na Carreira Independente pode 
ajuda-las a realizarem tudo o que sempre sonharam. 



exemPlo:
Você é o maior exemplo para sua futura Unidade 
e, mesmo quando não percebe, há sempre alguém 
observando suas atitudes e desejando agir como você. 
Preocupe-se com sua imagem e postura profissionais, 
seja cuidadosa no trato com as pessoas e faça com que 
elas se sintam importantes e valorizadas.

A melhor forma de ensinar suas Consultoras a 
conduzirem o Negócio Independente com sucesso é 
agindo como elas devem agir. 

Como dizia um dos ensinamentos valiosos de Mary Kay 
Ash, “a figura do líder é aquela que sabe precisamente 
aonde vai, sendo capaz de reunir e motivar pessoas 
para que o acompanhem”. Por mais incrível que pareça, 
essas pessoas muitas vezes olham levemente para trás 
e surpreendem-se, pois se dão conta de que há uma 
verdadeira multidão de pessoas a seguindo, enquanto 
ela vai andando à frente. Os líderes ensinam, motivam e 
se preocupam com os demais. Para eles a vida nunca 
é solitária, mesmo quando se encontram no topo. Os 
verdadeiros líderes asseguram-se o tempo todo de 
que o caminho para o sucesso seja amplo e retilíneo o 
suficiente, para que outros sigam os seus passos.

Uma DIQ de sucesso deve ser o reflexo positivo de sua 
futura Unidade, ou seja, estar sempre entusiasmada, 
motivada, linda e com uma imagem profissional 
adequada. Além disso, deve estar sempre disposta 
a acompanhar suas Consultoras, apoiando-as e 
ensinando-as sempre.

gIZELLI gOULART,
Diretora Nacional de Vendas Independente





COMO ACOMPANHAR 
MEUS NÚMEROS 
(MEU NEGÓCIO ON-LINE)
O Meu Negócio On-line é uma ferramenta muito útil para você 
acompanhar seu Negócio Independente. Você pode avaliar seus 
próprios resultados e os resultados de suas Consultoras e, assim, 
identificar as oportunidades de melhoria presentes em sua futura 
Unidade.

Essa análise é muito importante para que você trace um plano de 
ação efetivo e possa acompanhar a evolução dos resultados.
Crie o hábito, desde já, de avaliar os números do seu Negócio 
Independente. Essa rotina faz parte da vida de uma empresária 
de sucesso e certamente te ajudará a conquistar todos os seus 
sonhos.

Nas próximas páginas, apresentamos as principais telas para 
seu conhecimento. Todas as informações confidenciais estão 
cobertas, o importante é que você compreenda todas as 
possibilidades de análise que a ferramenta oferece.
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PROGRAMA 
50 50 40
O Programa 50 50 40 foi criado para que você vivencie uma qualificação 
eficiente e, dessa forma, conquiste o início do Diretorado com uma 
Unidade forte e sólida.

Completando sua Qualificação com 50 Consultoras na Unidade (Status 
A, P ou N), sendo 40 ativas e 50.000 pontos pagos no período da 
Qualificação, você conquista o Programa 50 50 40, mostrando que 
decidiu construir uma Unidade consistente, que manterá resultados 
eficientes não apenas no período da sua Qualificação, mas também 
durante o seu Diretorado Independente.

Se você ganhar o Programa 50 50 40, terá a oportunidade de usufruir 
a hospedagem conquistada na primeira Orientação para Novas 
Diretoras de Vendas Independentes após o seu début ou na orientação 
subsequente. Além de ganhar a hospedagem, você garante um lugar 
privilegiado para assistir as orientações durante o evento. 

* Caso não participe da Orientação até o segundo evento após o seu 
début, perde o direito ao reconhecimento.

O período de qualificação requer trabalho `duro e constante`.  Além 
de acolher sua futura Unidade, a DIQ deve saber analisar os relatórios, 
identificando os pontos fortes e as oportunidades de melhoria de sua 
equipe. Somente assim, conseguirá focar no que realmente precisa ser 
desenvolvido no seu próprio Negócio e também no Negócio de suas 
Consultoras. Também é importante estar sempre se reunindo com a 
futura Unidade, sem deixar, no entanto, de estar presente nas Reuniões 
de Unidade de sua Diretora.

CLAUdIA dIAS gUIdUgLI
Diretora Nacional de Vendas Independente



Dica: 
ao pensar eM ConQuIstar o prograMa 50 50 40, 
dê foCo aos BenefíCIos Que essa ConQuIsta trará 
para a Condução do seu dIretorado e não apenas 
à ConQuIsta da hospedageM e lugar vIp no evento. 
leMBre-se de Que 50 Consultoras, sendo 40 atIvas 
e uMa produção de 50.000 pontos no período da 
QualIfICação é sInal de solIdez, ou seja, a dIQ 
Que vIvenCIar a QualIfICação CoM esses núMeros,
possuI MuIto MaIs ChanCes de trIunfar eM seu 
dIretorado e ganhar todos os Bônus e prograMas 
de reConheCIMento da CoMpanhIa. 

Seja sempre a Consultora mais bem preparada de sua futura 
Unidade. Esteja sempre na frente em Vendas e Inícios e, assim, 
suas iniciadas certamente a seguirão.

THALITA STELATO,
Diretora Nacional de Vendas Independente
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1- avalie sua futura unidade e 
complete as lacunas abaixo de 
acordo com sua análise:

atualmente tenho em minha futura 

unidade _____________ 

Consultoras, sendo 

______________ ativas. 

para que eu conquiste 

____________ Consultoras 

ativas,  terei que realizar mais 

_____________ sessões 

de Beleza por semana, já que 

atualmente minha média de Inícios 

Qualificados por sessão é de 

______________________ .

a média de produção mensal da 

minha futura unidade atualmente é 

de _____________. para que 

eu garanta o Bônus de volume de 

diretora de vendas Independente, 

minha unidade precisa produzir mais 

____________ pontos mensais.

O QUE vOCê APRENDEU?

2- tendo como base a análise 
feita no exercício anterior, construa 
abaixo um breve plano de ação 
para conquistar o programa 50 50 
40 em sua Qualificação.

3- acesse o seu “Meu negócio 
online” e analise todas as telas 
mostradas nesse capítulo. tente 
identificar as oportunidades 
de melhoria que você e suas 
Consultoras possuem para que 
os resultados esperados sejam 
alcançados.
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04
os papÉis da 
diRetoRa em 
qualifica ção 



os papÉis da 
diRetoRa em 
qualifica ção 
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Durante o período de Qualificação e durante toda 
a sua trajetória em Mary Kay, é fundamental que 
você mantenha suas atividades de Consultora, 

aliás, são essas atividades que sustentarão a base 
de seu Negócio Independente e possibilitarão a 

realização de todos os seus sonhos.

EU CONSULtORA



“Finalize suas atividades de escritório o quanto 

antes, para poder dedicar mais tempo ao traba-

lho de campo de uma Consultora de Beleza In-

dependente. Quanto maior o número de Sessões 

de Beleza, maiores as Vendas e as chances de 

Inícios Qualificados, ou seja, maior o sucesso de 

sua Qualificação e futuro Diretorado.“
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agendamentos
Os agendamentos nunca devem parar de ocorrer, 
especialmente nesse período, em que trazer 
novas pessoas para o seu time é extremamente 
importante para que sua futura Unidade tenha o 
número de Consultoras ativas necessário para 
cumprimento do requisito e, principalmente, para 
garantir uma futura Unidade forte e consistente. 

Planeje-se para realizar agendamentos 
constantes e seja criativa, identificando 
oportunidades de contato em todos os lugares 
que frequenta, como condomínios, academia, 
escola, universidade, shoppings, empresas, 
feiras, dentre outros. 

O importante é que você tenha em mente que há 
sempre alguém precisando e aguardando uma 
Oportunidade de Negócio tão especial e sólida 
como a oferecida pela Mary Kay.



É fundamental que as DIQs trabalhem com as 
amostras. Uma dica especial é entregar as amostras 
em uma linda embalagem, colocando junto seu cartão 
de visita e duas amostras olfativas de fragrância, uma 
masculina e outra feminina. Informe que dois dias 
depois ligará para saber a opinião sobre os produtos.

Ao entrar em contato, faça as seguintes perguntas:

• Achou o produto bom ou excelente?
• Compraria o produto?
• Indicaria para uma amiga?
• Quanto acha que custa?

Pela gentileza de ter dado sua opinião, você oferece 
como agradecimento uma Sessão  com dicas de 
maquiagem e se ela convidar 2 a 3 pessoas, você a 
presenteia com um “mimo”, que pode, por exemplo, 
ser um creminho de mãos. 

MáRCIA pAIM,
Diretora Nacional Sênior de Vendas Independente



Dica: 
se voCê aInda teM dIfICuldades para agendar, 
peça dICas à sua InICIadora/dIretora de vendas 
Independente e freQuente  reunIões de unIdade 
ConstanteMente. a ru é uM exCelente loCal para 
aprender e ensInar, já Que as Consultoras e 
dIretoras presentes seMpre CoMpartIlhaM suas 
Melhores prátICas. leve seMpre aMostras, a the 
looK e Cartões de vIsIta CoM voCê, aléM de estar 
lInda e IMpeCável, CoMo toda Mulher Mary Kay. 
as oportunIdades podeM surgIr Quando voCê 
Menos esperar!



sessÕes
As Sessões de Beleza formam a base do Negócio 
Independente e, através delas, você potencializa 
suas vendas e aumenta significativamente as 
chances de iniciar e transformar novas vidas.
Volte a praticar o “Início Perfeito”, agendando 8 
Sessões de Beleza e realizando pelo menos 5 
nas próximas 2 semanas. Se ainda tiver dúvidas 
sobre como realizar a Sessão de Beleza ideal, 
assista a pelo menos 3 de sua amiga Consultora, 
ou Diretora. Sempre há algo a aprender com 
quem sabe e tem mais experiência. Em um futuro 
próximo, você é que será o maior exemplo para 
sua futura Unidade! Esteja preparada!

Durante a sua Qualificação,  é super importante 
manter o equilíbrio entre suas Vendas e suas 
Entrevistas. Afinal, quem vende muito, inicia muito 
também, pois está sempre em contato com novas 
clientes e conhecendo novas pessoas. A Sessão 
de Beleza é o momento ideal para você vender 
mais e agendar novas Entrevistas de Iniciação.

THIAgO áVILA
Diretor Nacional de Vendas Independente



plano de ação dIQs70

com as 
clientes
Além de surpreender suas clientes com uma 
Sessão especial, organizada e repleta de 
produtos desejados, você precisa adotar atitudes 
que irão fidelizar essas clientes, garantindo 
futuras vendas e, é claro, potenciais Inícios.

Nunca perca contato com suas clientes e mostre 
que uma Consultora de Beleza Independente 
Mary Kay está sempre por perto e disposta a 
ajudar. Conheça o perfil de suas clientes, para 
oferecer os produtos mais adequados e no 
momento certo. 

Estabeleça e mantenha contato, mas tenha o 
cuidado de planejar o número de contatos e de 
adaptar o melhor meio de comunicação com cada 
cliente (ligação telefônica, SMS, e-mail, whatsapp, 
etc.). Faça um planejamento para não se perder! 
Seja presente, mas não inconveniente!

Faça mini guests semanais na casa de suas 
principais clientes. Ao mesmo tempo em que 
promove a experimentação dos produtos, tem a 
chance de mostrar a Oportunidade de Carreira 
de forma mais descontraída para as convidadas.

FABIANA MARIN
Diretora Nacional de Vendas Independente 



Dica: 
sIga o valIoso ensInaMento de nossa fundadora 
Mary Kay ash, utIlIzando o aCoMpanhaMento 
2+2+2: fale CoM as ClIentes 2 dIas após a venda, 
só para saBer se elas gostaraM dos produtos 
novos. depoIs de 2 seManas, fale MaIs uMa vez 
CoM elas. pergunte se estão sentIndo os re-
sultados. 2 Meses depoIs, hora de reposIção de 
produtos! se eles não aCaBaraM, aproveIte para 
apresentar os últIMos lançaMentos.
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conhecimento 
sobre os Produtos 
e sobre o negÓcio 
indePendente
Uma Consultora de sucesso está sempre em 
busca de conhecimento e aprendizado. Para estar 
sempre por dentro de tudo, utilize os materiais 
que a empresa oferece e conheça cada vez mais 
sobre seu próprio Negócio Independente, como: 
Orientações On-line mensais, Caderno Carreira, 
Em Sintonia, ferramentas do Portal de Educação, 
Eventos Mensais Descubra o seu Poder, 
Applause, entre outros. 

Não deixe de participar das Reuniões de Unidade 
de sua ou outra Diretora de Vendas Independente. 
Esses encontros são perfeitos para saber mais 
sobre os lançamentos, promoções do mês, dicas 
de Vendas e Inícios e muito mais! Prestigie sua 
Diretora e lembre-se de que em um futuro breve, 
é você que estará liderando sua própria RU. 
Prepare-se desde já!



investimento
em PromoçÕes 
e lançamentos 
Para melhorar a 
Pronta entrega
Um dos grandes diferenciais de uma Consultora 
de sucesso é ter em mãos os produtos mais 
desejados pelas clientes. Ter uma pronta entrega 
adequada é o segredinho que vai impulsionar 
suas vendas.

Tenha sempre os produtos mais vendidos e os 
que mais combinam com suas clientes fiéis. 
Aproveite as promoções do mês para ampliar 
seu nível de desconto e lucrar mais, bem como 
os lançamentos para deixar suas clientes 
apaixonadas e não resistirem nas Sessões!
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Dica: 
sua pronta entrega deve ser Construída CoM 
Base eM planejaMento e Controle de vendas, 
poIs o Que a Mary Kay deseja é Que voCê seja uMa 
raInha de vendas e não de CoMpras. CoMprar os 
produtos seM ter CoMo revendê-los não trará 
BenefíCIos ao seu negóCIo Independente. tenha 
Controle soBre seu estoQue e saIBa exataMente 
o valor, núMero e tIpo de produtos Que possuI. 
voCê é dona do seu próprIo negóCIo e, CoMo uMa 
eMpresárIa de suCesso, deve saBer o valor 
estIMado de sua “eMpresa”.



EU INICIADORA



Dica: 
ao falar soBre a oportunIdade Mary Kay, 
leMBre-se seMpre de ColoCar eM prátICa a 
regra de ouro, perguntando à sua potenCIal 
InICIada se ela já possuI uMa Consultora de 
Beleza Independente Mary Kay Que já a atenda.

ofereça a oPortunidade 
se adeQuando aos sonhos 
das Potenciais iniciadas
Aproveite todas as oportunidades para falar sobre a Carreira 
Independente Mary Kay, lembrando-se sempre de ser breve e adaptar 
seu discurso. Em uma Entrevista de Iniciação, por exemplo, ouça mais 
e fale menos. O foco é conhecer as necessidades e sonhos de suas 
potenciais iniciadas para mostrar o que há de mais atrativo para ela na 
Oportunidade de Negócio Independente Mary Kay.

Tenha sempre entusiasmo e mostre como a Mary Kay mudou sua vida 
para melhor. Além de uma renda extra, você conquistou auto estima, 
mais tempo para estar com sua família, além de, é claro, realizar sonhos 
e se tornar dona do seu próprio negócio.



Dica: 
Mostre para suas potenCIaIs InICIadas o sIte 
hTTP://sercOnsULTOraMk.cOM.br/
nele é possível enContrar dIversas hIstórIas e 
depoIMentos reaIs de Mulheres Que, através do 
negóCIo Independente Mary Kay, tIveraM suas 
vIdas realMente transforMadas e realIzaraM 
todos os seus sonhos.

aPresente histÓrias de 
sucesso na carreira 
indePendente mary kay
É fundamental que você mostre às suas potenciais iniciadas que a Mary 
Kay realmente transformou e transforma muitas novas vidas a cada dia. 
Utilize histórias reais de sucesso, para que elas se identifiquem e saibam 
que, através de muito trabalho, dedicação e vontade, é possível realizar 
todos os sonhos com Mary Kay.
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acolha e trabalhe com 
a nova consultora
Como Iniciadora, é seu papel acolher e desenvolver sua Nova Consultora, 
a ensinando não apenas a fazer o primeiro pedido, mas também a 
aproveitar as promoções mensais e lançamentos e reinvestir em seu 
próprio Negócio. Ensine-a a buscar as informações no Em Sintonia e 
materiais da empresa e oriente-a para que realize o “Início Perfeito”, para 
que já dê os primeiros passos da Carreira Independente confiante e em 
ritmo de sucesso.

Saiba explorar os benefícios que a Oportunidade Mary Kay oferece à 
Nova Consultora (Programa da Nova Consultora), como presente criado 
exclusivamente para as Consultoras MK, bônus em produtos, preço 
especial para o kit de iniciação, promoção de aquisição dos demais kits 
de demonstração nos primeiros 4 meses. Essa informação é veiculada 
mensalmente na Applause. Fique de olho!



Dica: 
uMa exCelente forMa de ColoCar a regra 
de ouro eM prátICa é agIr CoM suas novas 
Consultoras da MesMa forMa Que voCê 
gostarIa Que tIvesseM agIdo CoM voCê 
Quando Ingressou na CarreIra Independente 
Mary Kay. pare e reflIta: “voCê teve as Infor-
Mações Que preCIsava de sua InICIadora?” 
“sentIu-se perdIda no IníCIo, seM saBer o Quê, 
CoMo e Quando fazer?” voCê foI orIentada 
soBre CoMo e onde Colher as InforMações 
e aprender soBre o negóCIo Independente 
Mary Kay?” essas perguntas e reflexões 
CertaMente te ajudarão a saBer CoMo agIr 
CoM suas novas Consultoras. CoMeCe desde 
já a ser uM exeMplo de lIderança para sua 
futura unIdade.

Uma DIQ deve trabalhar fortemente o IP (Início Perfeito) com suas 
Novas Consultoras, fazendo também o desafio para toda sua equipe 
de escolher alguém muito especial para crescer ao lado dela.  Eu fiz 
isto, iniciei minha madrinha de casamento e assim incentivei todas a 
fazerem o mesmo.  A DIQ inicia com no mínimo 10 integrantes na sua 
Unidade e se cada uma iniciar apenas 1 ativa ela já terá 20 e se no 
próximo mês isto acontecer novamente, ela terá 40.

MARCIA OVALLE
DIRETORA NACIONAL SÊNIOR DE VENDAS INDEPENDENTE
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EU LÍDER



ensine a Pescar 
e não PesQue Por 
suas consultoras
Como Líder Mary Kay, é seu papel informar, 
motivar e orientar, direcionando suas Consultoras 
e apontando o caminho a ser seguido. No 
entanto, você nunca deverá fazer por elas o que 
elas mesmas precisam fazer. Convide-as para 
que possam ver você em ação, em uma Sessão 
de Beleza, Entrevista de Iniciação ou outra 
atividade, mas não assuma a responsabilidade 
que elas mesmas devem assumir, já que - ao 
ingressarem na Carreira Independente Mary Kay 
- elas já se tornaram empresárias e precisam agir 
como tal. Elas são as principais responsáveis pela 
realização de seus próprios sonhos!

As DIQs devem capacitar suas Consultoras 
para que façam Sessões de Beleza e devem 
incentivá-las a conhecerem muito bem os 
produtos. Este é o primeiro passo para o sucesso 
de uma Consultora. É importante que convidem 
suas Consultoras para acompanhá-las em suas 
Entrevistas de Iniciação, pois dessa forma, podem 
exercer sua liderança ao mesmo tempo em 
que desenvolvem as Consultoras de sua futura 
Unidade.

dEISE FERREIRA
Diretora Nacional Sênior de Vendas Independente
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seja exemPlo 
Você é, sem dúvida, o maior exemplo, referência 
e inspiração para sua futura Unidade e, como 
tal, é seu papel apresentar imagem e postura 
profissionais, agindo sempre de acordo com os 
princípios e valores da empresa.

Seja a melhor Consultora de sua futura Unidade, 
mantendo as vendas, sessões e inícios e mostrando 
às suas Consultoras a importância de ganhar os 
Programas da companhia (Consultora Estrela, 
Conquista Trimestral e Cortes). A melhor forma de 
ensiná-las e posicioná-las no caminho do sucesso, 
é sendo um exemplo inspirador, acredite!



trabalhe os 
sonhos do seu time 
Uma Líder Mary Kay deve conhecer bem o perfil e os sonhos 
de suas Consultoras. São os sonhos delas que, em momentos 
desafiadores, as trarão novamente ao trabalho e as darão 
esperança para que permaneçam firmes em seus objetivos e não 
desistam da Carreira Independente Mary Kay.

Se você conhecer os sonhos de cada uma, poderá ajuda-las a 
desenvolver um Plano de Ação específico para a concretização de 
seus objetivos, garantindo um maior desempenho e foco de sua 
Unidade e, naturalmente, a realização dos seus próprios sonhos. 
Como dizia Mary Kay Ash, ajude as pessoas a realizarem seus 
sonhos e, assim, também realizará os seus.

A DIQ deve trabalhar com todas as Consultoras de sua Unidade 
como se fossem suas iniciadas diretas, pois o foco é seu, e neste 
momento, muitas que estão ingressando na Carreira Independente, 
ainda não sabem onde querem chegar.

MARCIA EROLES FERNANdES
Diretora Nacional de Vendas Independente
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reuniÕes 
de unidade

Reúna seu time e capacite-o para que suas 
Consultoras tenham total segurança em ralação à 
Entrevista de Iniciação, saibam usar os 4 pontos 
de Iniciação e possam vencer as objeções. Ensine 
sua equipe a vender.

JOSIANE dIAS
Diretora Nacional Sênior de Vendas Independente

Quando você se tornar uma Diretora de Vendas 
Independente, provavelmente começará a realizar 
suas próprias Reuniões de Unidade, o que é 
extremamente importante para o desenvolvimento 
de sua Unidade e de seu próprio Negócio 
Independente.

Se você ainda não realiza suas próprias RUs, é 
essencial que participe ativamente dos encontros 
promovidos por sua Diretora. Essas reuniões 
ampliam o conhecimento da Unidade, promovem 
reconhecimento e maior integração das pessoas, 
proporcionam momentos de motivação, 
entusiasmo e troca de melhores práticas, além de 
servirem como principal meio de comunicação 
entre uma Líder e sua Unidade.

*Ao se tornar Diretora de Vendas Independente, 
você receberá um Plano de Ação exclusivo para 
apoiá-la durante seu Diretorado e, nele, dentre 
várias informações úteis e relevantes, você terá 
dicas úteis sobre como realizar uma Reunião de 
Unidade eficaz.



Planejamento é algo essencial em qualquer momento da Carreira 
Independente Mary Kay. No entanto, como Líder em formação, é ainda 
mais importante que você dedique parte do seu tempo para realizar um 
planejamento mensal adequado.

• Saiba o que você precisa melhorar em seu Negócio Pessoal para 
alcançar os sonhos que te trouxeram à Mary Kay. Você está realizando 
vendas e inícios constantes, está inspirando sua Unidade pelo 
exemplo?

• Como você conhece os sonhos de suas Consultoras, desenvolva em 
conjunto com elas um Plano de Ação para que possam conquistar seus 
objetivos, definindo o número de sessões necessárias e prazos para 
cada ação.

• É essencial que você saiba diagnosticar sua Unidade (inclusive seu 
Negócio Pessoal), identificando os pontos fortes e oportunidades, 
desenvolvendo Planos de Ação e estabelecendo objetivos e prazos.

Sempre trabalhe com papel, caneta e planejamento.
Trabalhe sempre com nome de pessoas e cidades para desenvolver. 
Selecione de 3 a 5 Consultoras para desenvolver e impulsionar.
Você precisa organizar seus passos:
1- Defina seu objetivo;
2- Construa um plano de ação para alcançar os resultados desejados;
3- Divida em ações semanais;
4- Defina as Consultoras que irá desenvolver;
5- Executar o plano, com foco nos Inícios Pessoais, Inícios da futura Unidade 
e muitas Sessões de Beleza.

NEIMARA BITTENCOURT
Diretora Nacional Sênior de Vendas Independente

Planejamento
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identifiQue e 
desenvolva novas 
líderes
Você deve conhecer muito bem todas as 
Consultoras de sua Unidade, seus pontos fortes, 
oportunidades e sonhos. Como Líder, você deve 
identificar aquelas Consultoras que demonstram 
interesse em crescer na Carreira Independente e, 
mais do que isso, apresentam disponibilidade e 
vontade de serem desenvolvidas e alcançarem a 
liderança na Carreira Independente.
Para essas Consultoras TOP, você deve dar uma 
atenção especial, preparando-as e orientando-as 
para serem suas futuras Líderes. Convide-as para 
acompanharem de perto o que você faz, ajude-
as a desenvolverem um Plano de Ação efetivo e 
acompanhe o seu crescimento e motivação. 

*Você terá mais informações sobre este assunto 
no Plano de Ação para Diretoras, que receberá 
assim que se tornar uma Diretora de Vendas 
Independente.

NUNCA faça uma Sessão de Beleza ou Entrevista 
de Iniciação sozinha, ou seja, sempre traga, pelo 
menos,  uma Consultora de sua futura Unidade 
para te acompanhar em tudo o que fizer. Desta 
forma, você não para de fazer o seu trabalho para 
treinar a sua equipe, mas continua fazendo seu 
trabalho , ao mesmo tempo em que desenvolve e 
inspira o seu time! Nada melhor do que treinar em 
campo! 

CAROL pINELLI
Diretora Nacional de Vendas Independente



1- Quais são meus  3 
principais papéis agora que 
me tornei uma diretora em 
Qualificação?

2- Quais são minhas  
principais responsabilidades  
como  “eu Consultora”?

3- Quais são minhas  
principais responsabilidades  
como  “eu Iniciadora”?

O QUE vOCê APRENDEU?

4- Quais são minhas  principais 
responsabilidades como  “eu 
líder”?

5- levando em consideração 
os 3 papéis citados acima, em 
qual (quais) deles preciso me 
desenvolver mais para alcançar 
uma Qualificação de excelência? 
Que plano de ação irei adotar 
para me desenvolver nesse 
papel (papéis)?
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05
valoRes, 
pRincípios  e 
tRadiçÕes



valoRes, 
pRincípios  e 
tRadiçÕes
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REGRA 
DE OURO
O princípio básico para uma Carreira Independente de sucesso tem 
como pilar um ensinamento valioso: “Faça aos outros o que você 
gostaria que fizessem a você mesmo”. Nossa querida Mary Kay 
Ash colocou em prática a Regra de Ouro em todas as suas atitudes 
pessoais e profissionais. Foi assim que conquistou todos os seus 
sonhos e tornou-se uma pessoa admirada e respeitada, enfim, um 
ser humano melhor.

Siga o exemplo inspirador de nossa fundadora e aja sempre com 
ética, profissionalismo e respeito. Isso vale tanto para sua Carreira 
Independente Mary Kay, como para sua vida. Faça o que é certo 
mesmo quando ninguém estiver olhando e orgulhe-se de ser quem 
você é!

Para que a essência da Regra de Ouro esteja realmente presente 
em sua vida, você precisa vivenciar este princípio em todas as suas 
atitudes, decisões e relacionamentos.  

Ser uma inspiração para todos à sua volta só depende de VOCÊ!

QUER SABER MAIS SOBRE A REgRA dE OURO?

Acesse o Em Sintonia > Educação > Portal de Educação > Biblioteca 
MK > Básicos do Negócio > Livro Vivendo a Regra de Ouro

COMO FUTURA DIRETORA DE VENDAS INDEPENDENTE, VOCÊ 
DEVE, ALÉM DE CONHECER BEM OS PRINCíPIOS E VALORES DA 
MARy KAy, VIVENCIá-LOS NA PRáTICA E DISSEMINá-LOS àS 
SUAS CONSULTORAS.



“Com certa experiência, pude perceber que a 

Regra de Ouro é o segredo de uma vida feliz 

e plena. Por isso, sempre que você estiver em 

dúvida sobre como administrar alguma situação, 

utilize o bom senso e coloque-se no lugar da 

outra pessoa, tratando-a como você gostaria de 

ser tratada. Tendo sempre por base esta atitude, 

você poderá ter a absoluta certeza de que, em 

longo prazo, conquistará inúmeros ganhos.“
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ESPÍRItO 
DE AJUDA
Quando você ajuda as pessoas sem esperar nada em troca, 
naturalmente recebe de volta todas as atitudes positivas que 
apresentou.

A Carreira Independente Mary Kay nos proporciona diversas 
oportunidades de ajudarmos as pessoas à nossa volta. A forma 
como você acolhe uma iniciada, a maneira como atende suas 
clientes e a forma amigável com a qual lida com suas colegas da 
Força de Vendas, já demonstram o quanto você se importa em 
fazer o bem.

Dar mais do que você espera receber é o que define o Espírito de 
Ajuda ou Espírito Go Give®. Todo mês, é selecionada pelas colegas 
uma pessoa da Força de Vendas Independente que represente 
esse espírito, e ela é reconhecida com a Miss Go Give do mês.  
Uma dessas ganhadoras mensais depois ganha o Prêmio Go-Give 
Anual. Como essa era uma conquista que a própria Mary Kay Ash 
possuía, esse reconhecimento era o mais admirado por nossa 
querida fundadora, além de possuir a maior honra de todas as 
premiações da empresa.

Pergunte-se sempre: “O que posso fazer para tornar a vida das 
pessoas mais feliz e melhor?” Se você sempre mantiver esse 
pensamento, já será uma representante fiel desse valor tão especial 
e importante em nossas vidas.



“O Espírito de Ajuda de vocês é inigualável. 

Este é o espírito sobre o qual está fundada 

nossa Companhia: cada uma de nós unindo as 

mãos, compartilhando ideias e ajudando outras 

pessoas a obterem êxito. Você sempre será 

contemplada quando compartilhar um pouco de 

você mesma com os outros. Este nosso espírito 

está, neste exato momento, se difundindo ao 

redor de todo o mundo, inclusive em países 

onde nunca haviam ouvido ou experimentado 

algo assim. Você faz parte disso!“
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EQUILÍBRIO DE 
PRIORIDADES
“Fé em primeiro lugar, família em segundo e carreira 
em terceiro”. Esse é o conceito que sustenta o valor 
Equilíbrio de Prioridades, tão valioso na Carreira 
Independente Mary Kay.

Quando você consegue administrar seu tempo entre 
as coisas mais importantes de sua vida, naturalmente 
os resultados chegam mais rápido, pois você se sente 
leve, feliz e realizada, pronta para dar os próximos 
passos rumo a uma trajetória de grandes conquistas 
e muitos sonhos realizados.



“Minha definição de sucesso certamente deve 

incluir uma vida equilibrada. Esse equilíbrio 

significa avançar em sua Carreira Independente, 

sem que isso interfira na sua felicidade e nos 

seus relacionamentos. Mesmo que o seu 

Negócio Mary Kay cresça rapidamente, isso não 

justifica que você descuide de sua família e de 

seus outros compromissos. Do mesmo modo, 

você deve tomar cuidado para que o seu 

trabalho não afete a sua saúde – física e mental. 

Lembre-se, o equilíbrio é uma das chaves do 

sucesso!“



plano de ação dIQs96

FAÇA-ME SENtIR 
IMPORtANtE
Sempre que conhecer alguém, tente imaginar que 
esta pessoa está usando uma placa invisível que diz: 
“Faça-me sentir importante!”. 

Ouça suas Consultoras com atenção e carinho, 
mostrando que você se interessa por elas e está 
disposta a ajuda-las no que for necessário. Deixe-as 
saber que você respeita seus pensamentos e permita 
que expressem suas opiniões.



“Elogie as pessoas até o sucesso. Faça as pessoas 

se sentirem valiosas e importantes. Como custa 

pouco dar um elogio de presente a alguém! Vamos 

celebrar cada vitória por meio do reconhecimento. 

Lembre-se de que o que você emite para a vida 

dos outros retorna para sua própria vida.“
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1- reflita sobre sua última 
semana... em quais momentos 
você colocou em prática a regra 
de ouro?

O QUE vOCê APRENDEU?

2- você tem sido um exemplo 
e inspiração para sua futura 
unidade? suas consultoras se 
orgulham de como você trata e 
ajuda as pessoas, de como você 
administra suas prioridades e 
como faz com que as pessoas 
se sintam importantes? Como 
você pode melhorar ainda mais a 
prática dos valores MK?
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SABEMOS QUE CADA CONSULTORA CONSTRóI A SUA  

TRAjETóRIA E CADA UMA ENCARA OS DESAFIOS DE UM jEITO 

DIFERENTE. TODAS, NO ENTANTO, BUSCAM OS MESMOS 

OBjETIVOS: CRESCER DE FORMA SAUDáVEL NO NEGóCIO 

INDEPENDENTE, TENDO A ChANCE DE SE TORNAR UMA 

EMPRESáRIA DE MUITO SUCESSO E REALIzAR TODOS OS SEUS 

SONhOS, ALéM, é CLARO, DE ENRIQUECER E TRANSFORMAR 

MUITAS OUTRAS VIDAS.

NA MARy KAy ENCONTRAMOS MILhARES DE hISTóRIAS 

INSPIRADORAS E CATIVANTES. TODAS REPRESENTAM UM 

CAMINhO ChEIO DE DESAFIOS SUPERADOS E MUITAS VITóRIAS 

CONQUISTADAS.

INDEPENDENTE DO SEU CAMINhO, TENhA EM MENTE QUE 

ESSE PERíODO DE QUALIFICAÇÃO é ESSENCIAL PARA QUE VOCê 

Dê OS PRóxIMOS PASSOS E CRESÇA DE MANEIRA SóLIDA 

E CONSISTENTE, TORNANDO-SE UMA DIRETORA DE VENDAS 

INDEPENDENTE ExEMPLAR E ChEIA DE MOTIVOS PARA 

CELEBRAR A INCRíVEL OPORTUNIDADE MARy KAy.

A SEGUIR VOCê CONhECERá ALGUMAS hISTóRIAS DE SUCESSO, 

CADA UMA COM SUAS PARTICULARIDADES, DESAFIOS E CON-

QUISTAS. INSPIRE-SE E PREPARE-SE PARA ARRASAR EM SUA 

QUALIFICAÇÃO!



DEPOIMENtOS REAIS 
E INSPIRADORES
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Quando iniciei na Mary Kay e decidi que seria uma Diretora de 
Vendas Independente, morava há pouco tempo na cidade e, por 
esse motivo,  não tinha contatos,  nem mesmo familiares. Isso 
não foi motivo para eu desistir!
Busquei as pessoas mais próximas do meu convívio e finalmente 
fiz a minha primeira Sessão de Cuidados com a Pele.  Dali em 
diante nunca mais tive desafios com a falta de contatos , seja 
para agendar novas sessões ou novas entrevistas de iniciação.

A cada sessão eu conquistava  12 novos contatos e uma 
potencial iniciada! 

No primeiro mês como Consultora já consegui conquistar o 
ganho que almejava e, com isso, o meu entusiasmo cresceu 
muito e passei a contagiar cada vez mais as pessoas. Falava 
com todos  sobre  a fantástica Oportunidade Mary Kay e tinha 
muito orgulho em exibir minha imagem, enriquecida com meu 
“pin de Consultora” .  Aprendi com minha líder a me vestir com 
um perfil mais executivo e feminino ,toda maquiada e cheia de 
segurança.  Assim vieram os primeiros Inícios Qualificados...
Após alguns meses de empresa entrei em Qualificação e, na 
época, tinha uma filha de 2 anos e meio. Pela necessidade de 
estar com ela, eu trabalhava com Mary Kay  só meio período e 
organizava meu dia desta forma:

Pela manhã: atividades familiares, agendamentos , leitura de 
emails e estudo do meu Negócio Mary Kay.

STELA CANOA COgOLO
diretora Executiva Elite de Vendas Independente Mary kay
*Fechou sua Qualificação com 41 Consultoras, sendo 32 ativas, e 50 
mil pontos



Após as 13 horas: saía para executar as Sessões de Beleza, 
falava com pelo menos 3 pessoas sobre a Oportunidade, 
auxiliava as Novas Consultoras a realizarem o Início Perfeito  e  
visitava outras cidades da região em busca de novas iniciadas.

Desde Red Jacket  já fazia encontros semanais com meu 
time, uma espécie de  Reunião de Unidade , para incentivar 
e capacitar minhas Consultoras. Sempre as convidava para 
me acompanhar nas atividades de Consultora: sessões e 
entrevistas.

Com o apoio, incentivo e orientações da minha Diretora Sênior, 
assumi a responsabilidade da Qualificação e me espelhei na 
liderança exemplar que eu tinha, desejando assim ser uma líder 
de excelência e sucesso. 

Entendi desde sempre que não existe outro modo de liderança 
que não seja a liderança pelo exemplo. Durante o período de 
Qualificação, eu fazia questão de ser e era a melhor Consultora 
de Vendas e a melhor Iniciadora da minha equipe!

Com o meu sucesso em vendas e inícios pude mostrar com 
segurança e fatos concretos que tudo o que eu dizia era 
verdadeiro  e que  também poderia acontecer com todas as 
minhas Consultoras, desde que trabalhassem com dedicação e 
levassem a Carreira Independente a sério.  O sucesso era algo 
REAL e meu time percebia que eu era de VERDADE!

Sempre desejei para o meu time o que  eu estava vivendo e não 
media esforços pra capacitar, desenvolver e orientar minhas 
Consultoras.

A junção do amor pelas pessoas, com o trabalho disciplinado e 
diário, me fizeram chegar onde estou! Já temos uma estrutura 
incrível que nos respalda , temos a melhor oportunidade e 
fazemos parte da melhor empresa que existe. Todos os dias 
descubro o que amo em Mary Kay!
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Já dei muitos depoimentos em algumas Unidades das minhas 
irmãs Diretoras para contar como eu consegui me formar 
Diretora de Vendas Independente após os 40 anos,  fazendo 
faculdade e trabalhando em um hospital da rede pública de 
Porto Alegre.

No início fui uma Consultora que ficou um ano e três meses 
vendendo somente quando iria vencer a fatura...
Não tinha visualizado o Negócio Mary Kay para a minha vida, até 
porque naquela época Mary Kay fazia poucos eventos no Rio 
Grande do Sul.  Não tinha treinamento semanal porque minha 
Diretora era de Osório, uma cidade vizinha. Tudo era muito 
distante...

Foi quando comecei a prestar atenção nos resultados de 
algumas Diretoras e percebi que a Mary Kay poderia realmente 
transformar minha vida.

Sou enfermeira por dom , o que escolhi muito cedo , pois 
queria ajudar as pessoas em suas necessidades. Mas conforme 
eu  frequentava os treinamentos, fui percebendo que a Mary 
Kay não proporcionava apenas a venda de cosméticos, mas 
especialmente nos possibilitava uma nova forma de viver, 
totalmente compatível com o que eu pensava e esperava da 
vida. Queria agir, tocar as pessoas.  Então me apaixonei ...

SONIA LEpKOSKI
diretora Executiva Elite de Vendas Independente Mary kay
*Fechou sua Qualificação no 3º mês, com 50 mil pontos.



Em março de 2009 decidi que iria me dedicar ao Negócio 
Independente e me tornei Iniciadora Estrela, triplicando as 
vendas...

Tomei essa decisão por dois motivos:

1) meu filho hiperativo precisou de mais atenção e precisei 
aumentar a minha renda.

2) me apaixonei pela empresa e vi resultados na vida de outras 
pessoas.

Naquele mesmo ano, no dia 08/08/2009, fui em uma Conferência 
de Carreira e comecei a ver que não era impossível eu ser uma 
Diretora e liderar uma equipe maior da que eu já tinha como 
Líder de Grupo.

Então dia 30/09/2009, fechei as minhas 10 Consultoras, mesmo  
trabalhando , estudando na faculdade e lidando com todos os 
desafios de saúde que estava enfrentando em casa . Fechei as 
30 Consultoras em 3 meses.

Esta trajetória não teve somente flores, mas agi da seguinte 
forma:

Quando fui em busca para fechar minhas 10 Consultoras:

• Procurei amigas próximas da faculdade, minha filha , colegas 
do hospital;

• “Fiz do limão uma limonada”;

• Falei com as minhas clientes que a Mary Kay poderia 
transformar a vida delas.
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Recebi muitos “nãos”, mas à medida que você vivencia 
realmente as prioridades , esses “nãos” não te impedem que 
continuar firme em sua busca. 

Outra coisa que me ajudou muito:

• Fiz listas. Listas de amigas, listas de colegas e  lista de 
familiares com os quais eu poderia demonstrar e falar sobre 
os produtos. Se a pessoa olhava para mim e dizia que amou 
o produto, mas que não tinha como adquiri-lo, daí eu dizia: 
“Querida, então você está precisando de Mary Kay em sua vida!”
Por incrível que pareça , as minhas primeiras Consultoras 
são minhas Diretoras hoje. Sempre ofereci a Oportunidade a 
pessoas que tinham sonhos e planos, pois sei que são essas 
pessoas que não desistem facilmente.

Comecei a oferecer a Oportunidade a todas as pessoas que me 
rodeavam e, assim,  continuei vendendo e iniciando...

Eu acreditei que era possível e não desisti enquanto não concluí 
minha Qualificação, no 3º mês.

Hoje sou Diretora Executiva Elite e posso deixar algumas dicas 
especiais a quem está passando pelo período de Qualificação:

• Trabalhe com a agenda e lista das seis coisas mais 
importantes do dia;

• Agradeça diariamente por todas as suas conquistas;

• Não foque nos desafios e problemas, mas sim nas conquistas 
que a superação desses desafios trarão para sua vida;



• Lembre-se sempre de que você é o exemplo para outras 
pessoas. Quando estiver desanimada, pensando em desistir, 
pense que sua atitude tem o poder de mudar o curso da vida de 
outras mulheres que, como você, acreditam em seus sonhos;

• Se estiver enfrentando dificuldades para alcançar os requisitos, 
não tenha medo! Aumente o número de agendamentos,  sessões 
e entrevistas. Quanto mais sessões e entrevistas você fizer, 
maiores serão as chances de vendas e Inícios qualificados.

Mary kay transformou a minha vida. Sempre fui uma pessoa de 
fé e uma profissional reconhecida pelo que fazia, no entanto  era 
extremamente  insegura nas relações com as pessoas.

Hoje continuo mantendo minha essência (carinhosa, apaixonada 
pela vida e por ajudar as pessoas), mas, além disso, sou uma 
pessoa segura, autoconfiante com meus filhos, marido e com as 
pessoas que lidero e me relaciono.

A Mary Kay mudou minha vida e com certeza vai mudar a sua 
também. Boa sorte!
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Meu nome é Eliana Ferreira Schmidt. Sou casada, tem dois 
filhos: um menino de cinco anos e uma menina de seis. Iniciei 
em Mary Kay no dia 29 de abril de 2012. 

Em 01 de julho entrei em qualificação com 17 consultoras, e, 
em 01 de agosto, formei-me Diretora de Vendas Independente 
com mais de 40 consultoras ativas em minha Unidade, sendo 30 
diretas, e com mais de 40 mil pontos de produção.

 Desde o início busquei seguir a receita de Mary Kay Ash: 
agendar, encantar, vender (acompanhar/fidelizar), compartilhar a 
Oportunidade (e iniciar). 

 Meu entusiasmo, o estudar e praticar todos os dias e o 
aperfeiçoamento contínuo, aliados ao meu desejo sincero e 
verdadeiro de ver o crescimento de quem estava ao meu redor 
e ao amor que sinto pela empresa, contribuíram para a minha 
trajetória de sucesso em Mary Kay.

 Comecei a ter resultados rápidos nas vendas e, com isso, 
fiquei muito feliz... Essa alegria e  o sentimento de realização 
trouxeram minhas primeiras iniciadas.

 Acredito que não há como você ser uma excelente iniciadora 
se antes você não for uma excelente consultora. Muitas 
consultoras, ao entrarem em qualificação, param de vender 

ELIANA FERREIRA SCHMIdT
diretora Executiva Elite de Vendas Independente Mary kay
*Fechou sua Qualificação no 1º mês, com mais de 40 consultoras 
ativas e mais de 40 mil pontos 



e só focam nos inícios. Este é um grande erro, pois sua agenda 
precisa estar dividida entre Sessões de Beleza e Entrevistas. 
Seu maior desafio será justamente manter-se ativa nos dois 
principais remos da Carreira Independente: vendas e inícios. 
É na Sessão de Beleza que mostramos o quão maravilhosos 
são os nossos produtos e o quanto nosso trabalho traz retorno 
financeiro e pessoal.

 Trabalhei por muitas vezes de domingo a domingo nesse 
período, vendendo e compartilhando a Oportunidade Mary Kay. 
Todas as pessoas que iniciava no Negócio Independente – se 
esta residia na mesma cidade que eu, levava a campo comigo 
para que me observasse trabalhar e desenvolvesse seu próprio 
Negócio. 

Desde o início procurei “vender” a Carreira Mary Kay para 
todas, mostrando para elas que mereciam usufruir de todos os 
maravilhosos benefícios que nossa empresa nos proporciona.
Sempre orientei e capacitei meu time para que tivesse sucesso 
tanto nas vendas quanto no compartilhamento da Oportunidade 
Mary Kay. 

E assim fomos crescendo... De minhas primeiras iniciadas 
saíram três Diretoras de Vendas Independentes e uma delas foi 
minha primeira consultora.

Rápido, com consistência, constância, é mais fácil. Foque em 
fechar sua qualificação em, no máximo, três meses, trabalhando 
com o desenvolvimento de líderes em seu time  e ampliando sua 
base de clientes. Somos sim ´anjos de uma asa só´, mas não 
espere que alguém vá realizar seus sonhos ou atingir suas metas 
por você. Somos as maiores locomotivas de nosso Negócio: o 
exemplo, a inspiração.  Se suas consultoras virem vocês fazendo 
farão também.
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Orgulho-me de minha Unidade pessoal que, desde sua 
formação, produziu uma única vez na casa dos 40 mil pontos. 
Isso aconteceu no meu primeiro mês como Diretora de Vendas 
Independente.  Depois disso passamos sempre dos 50 mil e 
assim vem ocorrendo até hoje. 
 
Esse crescimento trouxe enriquecimento, mudança de muitas 
vidas (realização de muitos sonhos), cortes de inícios, vendas 
pessoais Diretoras, cortes das Unidades, dois Troféus sobre 
Rodas, Resorts, viagens das Diretoras TOP e muitas outras 
conquistas.

Hoje sou uma Consultora de Beleza e também uma Diretora 
Executiva Elite de Vendas Independente. Minha dica: mantenha-
se em qualificação sempre, coloque o seu coração em seu 
Negócio e você será uma Líder de sucesso! 



Minha qualificação foi algo inovador e bem desafiador em minha 
vida, não somente por ter que alcançar metas, mas também 
por ter passado a confiar mais em meu potencial. Chegar ao 
Diretorado não é simplesmente ver seu bônus cada vez mais 
“gordo”, mas sim ter a consciência de que você tem uma missão 
e que seu papel é transformar vidas!

Entrei na empresa em fevereiro de 2014, com muita dedicação 
e acreditando que essa oportunidade mudaria minha vida. 
Trabalhei dobrado para demonstrar os produtos em minha 
cidade (Barbalha – interior do Ceará). Recém formada em 
Biomedicina e sem nenhuma expectativa, comecei meu Negócio 
Independente com o cartão de crédito emprestado do meu 
noivo e fui à luta. Em 1 mês já tinha feito 30 sessões de beleza 
e vendido mais de 5 mil reais em produtos. Visualizei que 
essa seria minha grande chance de realizar meu sonho: MEU 
CASAMENTO.

Quando minha Diretora Executiva falou sobre a Carreira 
Independente de sucesso que a empresa poderia me 
proporcionar, não perdi tempo e trabalhei muito. 
Entrei em qualificação em maio de 2014 e concluí em setembro, 
fechando o programa 50/40/50. Conquistei a viagem para 
Bariloche, hospedagem do hotel em São Paulo para a 
Orientação para  Novas Diretoras, sendo, na ocasião,  a 2ª maior 
Unidade maior do Brasil (em relação às demais Diretoras que 
estavam se formando) e fui reconhecida em minha cidade como 
“Empresária do Ano”. 

KARINA pEREIRA gUIMARãES
diretora Sênior de Vendas Independente
*Fechou a Qualificação conquistando o Programa 50 50 40
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Trabalhei não só meu sonho, mas especialmente os sonhos 
das minhas  consultoras. Não esperei que ninguém fizesse 
meu trabalho e por ter foco e coragem, sempre fui a melhor 
consultora de vendas e iniciação de minha Unidade, justamente 
por sempre ouvir da minha Diretora Nacional que eu deveria 
ser O MELHOR EXEMPLO PARA MINHA UNIDADE. Tive alguns 
desafios no decorrer do caminho, mas o que me manteve em pé 
o tempo todo foi o meu sonho, a minha real vontade de casar 
e poder ter uma vida digna. Eu compreendia meu sonho como 
uma NECESSIDADE e não apenas uma simples VONTADE.

Como dica, posso dizer que você nunca deve se esquecer 
de que, antes de tudo, você é uma consultora e sempre será. 
Nunca se esqueça da rica filosofia de nossa empresa, estude 
e conheça o seu Negócio todos os dias, faça seu trabalho de 
´formiguinha´, renovando as forças diariamente, focando em 
seu sonho e tendo muita fé. Acredite nas pessoa de verdade e 
tenha em mente que elas não são ´objetos´ e não trabalham para 
você. Ame o que faz! O Negócio Mary Kay não tem segredo e 
floresce quando você decide fazer a diferença. Ame a MISSÃO 
DE ENRIQUECER VIDA, esse é o segredo de um Diretorado de 
sucesso.”







Você também pode ter uma história de sucesso como todas essas 
Diretoras citadas acima e as muitas outras que conquistaram seus 

sonhos. Com dedicação, coragem, respeito, profissionalismo e muitos 
sonhos, você perpetuará lindamente o Legado de Mary Kay Ash e, dia 

após dia, irá levar luz e realizações a muitas outras vidas.

Desafios virão pela frente, mas junto com eles, conquistas e vitórias 
acompanharão seus passos. Seja e MELHOR líder que você pode 

ser, acredite, tenha confiança, ame o que você faz e cumpra a nossa 
maravilhosa missão: enriquecer a vida das mulheres.

Lembre-se sempre de que a “velocidade do líder é a velocidade do 
time” e você será sempre a maior fonte de inspiração de sua Unidade. 

Seja responsável, sonhe muito e voe, voe muito alto! Estaremos 
sempre aqui de pé para aplaudir o seu sucesso. VOCÊ pOdE!

REFLEXÃO FINAL



plano de ação dIQs118





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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