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Mary Kay,  
a Oportunidade Perfeita! 

O que te encantou quando você foi apresentada à Oportunidade Mary Kay? O que você 

buscava conquistar? Já parou para pensar no quanto sua vida mudou e ainda vai 

mudar com o seu Negócio Independente Mary Kay? 

Lembre-se que assim como você, muitas pessoas estão esperando por uma 

oportunidade para mudar de vida, ou ganhar renda-extra, ou ter sucesso com seu 

próprio talento, enfim, Mary Kay é para todas essas pessoas. Esteja atenta às chances 

que tem de enriquecer a vida de alguém e use esse Guia e o material “Mary Kay, a 

Oportunidade Perfeita”, para mostrar o que é Mary Kay e encantar muitas pessoas. 

A seguir, você saberá como cada um dos slides pode te ajudar. Aproveite! 

 

Esse guia foi criado para te ajudar a usar o material “Mary Kay, a Oportunidade 

Perfeita”, página a página. Em quais oportunidades o material poderá ser utilizado? 

Entrevistas de Iniciação,.... 

 



Slide 2 
A venda direta é um sistema de comercialização de bens de 

consumo e serviços baseado no contato pessoal entre 

vendedores e compradores, fora de um estabelecimento 

comercial fixo. No Brasil esse mercado conta com 

aproximadamente 4,6 milhões de pessoas e em 2015 atingiu 

um volume de vendas de R$ 41,3 bilhões, o que torna o 

Brasil o 5° mercado de vendas diretas do mundo. A 

fidelização de clientes propicia esse crescimento, uma vez 

que as pessoas não precisam sair de casa para experimentar 

e comprar os seus produtos preferidos. Quando se trata do 

universo em que a Mary Kay está inserido, o Brasil ocupa o 

4º lugar em consumo de produtos de higiene, cosméticos e 

perfumaria, o que é bem interessante para os profissionais 

que optam por este mercado. 

 



Quando Mary Kay se aposentou, depois de uma carreira de 25 anos de 

sucesso em vendas diretas, em meados de 1963, ela decidiu escrever 

um livro para ajudar as mulheres a enfrentarem um mundo de negócios 

completamente dominado pelos homens. Ela estava cansada de ver 

homens jovens que ela havia treinado sendo promovidos antes dela. 

Um dia, sentada à mesa da sua cozinha, Mary Kay fez duas listas: uma 

contendo tudo de bom que as companhias para as quais ela havia 

trabalhado haviam feito; outra incluindo tudo o que ela avaliava que 

poderiam ter feito melhor. Quando revisou essas listas, Mary Kay 

percebeu que tinha criado um plano de marketing para uma companhia 

dos sonhos – uma companhia que poderia dar às mulheres um 

potencial ilimitado de sucesso pessoal e profissional, guiada por uma 

missão e valores que seriam os pilares do sucesso. 

Ela foi uma mulher original e visionária. Como empreendedora, a partir 

de uma pequena loja em Dallas, Texas, com todas as suas economias, 

que totalizavam $5.000 dólares, a ajuda de 9 Consultoras de Beleza e 

um grande sonho, Mary Kay deu início a companhia dos sonhos em 

uma sexta-feira, 13 de setembro de 1963. Um sonho que inspirou 

milhares de mulheres a transformarem suas vidas. 
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Hoje, A Mary Kay é uma multinacional, com sede nos 

Estados Unidos. Está presente em mais de 35 países, 

conta com 3,5 milhões de Consultoras de Beleza ao 

redor do mundo, sendo considerada uma das 10 

maiores empresas de cosméticos do mundo, com um 

volume global de vendas de US$ 4 bilhões de dólares 

anuais. As consumidoras que usam os produtos Mary 

Kay estão entre as mais fiéis do mundo porque os 

produtos são seguros, de boa qualidade e possuem os 

benefícios que elas procuram.  
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A empresa chegou no Brasil em 1998 e de lá para cá vem 

traçando uma linda história de sucesso. Cumprindo a missão 

deixada por Mary Kay Ash, a Mary Kay Brasil já enriqueceu a 

vida de mais de 500 mil Consultoras de Beleza 

Independentes. São estudantes, donas-de-casa, 

profissionais de outros ramos, enfim, uma Força de Vendas 

diversificada que encontrou na Oportunidade Mary Kay os 

benefícios que ter o próprio Negócio pode oferecer: carreira, 

reconhecimentos, relacionamentos, flexibilidade de horário, 

independência financeira e a realização dos sonhos. 

Dentre essas mulheres e homens de sucesso, estão 100 

Diretoras Nacionais que alcançaram o topo da Carreira 

Independente Mary Kay. 

O portfólio de mais de 300 produtos está dividido em 3 

categorias: cuidados com a pele, fragrâncias e maquiagem.   
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Quando se trata de valores sólidos, Mary Kay Ash adotou a Regra de Ouro 

como princípio básico, pois para ela, a determinação do melhor caminho a 

ser seguido em qualquer tipo de situação, pessoal ou profissional, se 

tornaria simples tendo por base a seguinte sentença: "Faça aos outros o 

que você gostaria que fizessem a você mesmo". Ela também acreditava 

que as prioridades da vida deveriam estar balanceadas, o que significaria 

"Fé em primeiro lugar, Família em segundo e Carreira em terceiro". 

Constantemente, Mary Kay Ash encorajava tanto os colaboradores da 

companhia quanto suas Consultoras de Beleza Independentes a agirem 

como se cada pessoa que encontrassem tivesse uma placa ao redor do 

pescoço dizendo "Faça-me Sentir Importante". 

Ajudar as pessoas a atingirem seus objetivos e realizarem seus sonhos é 

uma das maiores justificativas de ter o Negócio Independente, por isso a 

cada novo início, cada vez que uma Diretora adota uma Consultora e cada 

vez que uma cliente se sente linda por estar usando um produto Mary Kay, 

vocês está colocando em prática o “Espírito de Ajuda”. 

 

Até hoje, a Mary Kay permanece fiel aos princípios de Mary Kay Ash. 
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O Instituto Mary Kay tem como missão promover o bem-estar das 

mulheres em todas as fases da vida com uma série de ações 

voltadas à saúde, família, desenvolvimento profissional e social. 

Por meio de valores que reforçam a importância de fazer o bem, o 

respeito e as prioridades de uma vida equilibrada, o Instituto atua em 

parceria com diversas instituições, associações e nas comunidades 

em que a Mary Kay está presente. 



Mary Kay não é multinível, uma vez que todas 

as Consultoras de Beleza Independentes 

adquirem os produtos para revenda diretamente 

da Mary Kay, sem intermediários, isso faz com 

que a chance de ter sucesso seja igual para 

todas, só depende do esforço e empenho de 

cada uma em realizar vendas e inícios. 
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Sempre tem no seu caminho uma pessoa disposta a mudar 

de vida ou querendo realizar algum sonho especial, e são 

nesses momentos que a Oportunidade Mary Kay pode 

ajudar. O mais importante, é saber ouvir e prestar atenção 

em tudo o que a sua Potencial Iniciada busca, assim fica 

mais fácil falar dos benefícios em ter no Negócio 

Independente Mary Kay e, de maneira personalizada, sobre 

tudo o que se pode conquistar. 
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Para ajudar, a Mary Kay tem duas 

possibilidades de sucesso: Venda de 

produtos e a Construção e uma equipe.  
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Lembrando sempre de que “Nada 

acontece até que alguém venda alguma 

coisa”, a venda é o primeiro passo.  



Nós acreditamos que a satisfação do consumidor não é 

algo pontual; é um comprometimento para a vida. A 

Mary Kay se esforça para fornecer informações 

concisas, verdadeiras e claras, sobre a segurança e 

efeitos dos produtos para que os consumidores possam 

sentir confiança nas escolhas que fazem. É por isso 

que a Companhia assegura para os produtos vendidos 

pelas Consultoras de Beleza Independentes, a garantia 

de 100% de satisfação. 

Periodicamente há lançamentos de produtos incríveis 

que atendem às necessidades e ao gosto de suas 

clientes, e a cada mês há promoções imperdíveis para 

que você possa compor a sua pronta-entrega e 

aumentar seus pontos, descontos, e 

consequentemente, obter mais lucro. 
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Mary Kay é uma empresa de Relacionamento, então 

conquiste suas clientes com a demonstração de 

produtos na Sessão de Beleza. Para que seu 

atendimento seja de excelência, você conta com mais 

de 300 produtos com linha masculina e feminina, 

divididos em Cuidados com a Pele, Fragrâncias e 

Maquiagem. Conheça os benefícios de cada um e 

ofereça aquilo que as suas clientes buscam. 
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A outra via de ganho do Negócio Independente Mary 

Kay é a construção de uma equipe. Quando a 

Oportunidade Mary Kay surge na vida de alguém, o 

primeiro contato se dá com a venda de produtos na 

Sessão de Beleza. É nela que você conta um pouco 

da sua história, fala um pouco como Mary Kay te 

encantou e te ajuda financeiramente. Em poucos 

minutos, você mostra o quanto ama o que faz e 

consegue encantar outras pessoas. A oportunidade 

Mary Kay é isso: dedicação, empenho e 

relacionamento para que você vá aos poucos 

conhecendo mais pessoas, disseminando valores e   

cumprindo a missão de enriquecer vidas. 
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As pessoas que estão caminhando com você, também 

tem a chance de crescer e contribuem para o seu 

crescimento na Carreira Independente Mary Kay. O 

grande diferencial da Mary Kay é oferecer à sua força 

de vendas independente um plano de desenvolvimento 

estruturado, que possibilita às Consultoras de Beleza 

Independentes serem donas de seu próprio negócio e 

totalmente responsáveis por seu desenvolvimento 

profissional e financeiro. Em cada um dos níveis da 

Carreira Independente, a Consultora é levada a 

conquistar mais e realizar seus sonhos com os 

Programas de Reconhecimento e as bonificações. 
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Ao iniciar o seu Negócio Independente, você se torna 

uma Consultora de Beleza Independente, e as portas 

se abrem para diversas conquistas que só vão 

aumentando a cada passo que você dá em sua 

Carreira. E o melhor, uma conquista leva a outra, por 

exemplo, ao ser Consultora Estrela você também 

aumenta seu nível no Conquista Trimestral, e ao 

iniciar mais pessoas você fica cada vez mais próxima 

das Cortes e do Crédito Mary Kay.  
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A cada venda e novos inícios, você aumenta seus 

reconhecimentos e bônus. Ao tornar-se Diretora de 

Vendas Independente você está elegível participar de 

ainda mais Programas de Reconhecimento, como: 1° 

Ano para Novas Diretoras, Diretora Estrela, o 

sonhado Resort, o Troféu Sobre Rodas ou Troféu dos 

Sonhos, as Cortes e Viagens de Diretoras Tops. Para 

apoiar seu crescimento, você poderá contar com os 

“desenvolvedores da Carreira Independente”, que 

fazem o acompanhamento e dão dicas para o seu 

Negócio Independente. 



Ao iniciar o seu Negócio Independente, você se torna 

uma Consultora de Beleza Independente, e as portas 

se abrem para diversas conquistas que só vão 

aumentando a cada passo que você dá em sua 

Carreira. E o melhor, uma conquista leva a outra, por 

exemplo, ao ser Consultora Estrela você também 

aumenta seu nível no Conquista Trimestral, e ao 

iniciar mais pessoas você fica cada vez mais próxima 

das Cortes e do Crédito Mary Kay.  
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Agora que já conhece mais sobre o mercado 

de vendas diretas e sobre Mary Kay, você já 

está preparada para iniciar seu Negócio 

Independente. Veja quais são os 6 passos 

para começar a ter muito sucesso e estar 

cada vez mais próxima de realizar seus 

sonhos. 
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E para que você possa acessar as informações 

que precisa saber sobre o seu Negócio 

Independente, fazer e acessar seus pedidos, você 

tem à sua disposição o Em Sintonia, o aplicativo 

Minha Assistente MK e a sua página pessoal no 

Meu Site MK. Aproveite essas ferramentas 

incríveis e conte também com o apoio de sua 

Iniciadora e Diretoras de Vendas Independente. 
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Faça os cálculos e ganhe o que você sempre sonhou. 

No seu Negócio Mary Kay, o seu lucro depende do seu 

pedido: quanto mais alto for o seu investimento, maior o 

seu desconto, e por consequência, o seu lucro será 

maior também. Na tabela há uma simulação com o 

lucro obtido sobre a venda dos produtos pelo valor 

sugerido no catálogo The Look.  

Quando for realizar pedidos, procure sempre aproveitar 

os lançamentos e as promoções, baseie sua pronta-

entrega no que as suas clientes gostam e surpreenda 

com as novidades.  
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Lembre-se sempre que o seu diferencial é ser uma Consultora de 

Beleza, e não um vendedora de produtos. Seu Negócio Independente 

deve ter como base as Sessões de Beleza, pois esse é momento que 

as suas clientes vão experimentar os produtos e escolher aqueles que 

elas amaram! Por isso é importante ter a pronta-entrega abastecida 

para prestar um atendimento de excelência, como Mary Kay Ash dizia 

“com mala vazia não há venda”. Além disso, o acompanhamento 2+2+2 

facilita a reposição do produto, pois você demostra que está presente e 

se preocupando com o bem-estar e a beleza de suas clientes.  

E você pode também promover o seu Negócio e conhecer mais clientes 

assinando o Meu Site MK, sua página pessoal no site da 

www.marykay.com.br.  

Nele é possível que suas clientes façam encomendas dos produtos 

para que você prepare sua pronta-entrega e aumente suas vendas! 

Para te ajudar a realizar vendas incríveis e personalizadas, consulte o 

Guia Seus Sonhos Começam agora e confira as 5 maneiras de vender: 

na pele, no caminho, no papel, na linha e no show! 
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Além desse Guia, você tem uma variedade de outras formas para aprender e 

se desenvolver no seu Negócio Independente. E o melhor é que você adquire 

o conhecimento que precisa para cada etapa da sua Carreira. O Caderno 

Carreira é a ferramenta que te apresenta os requisitos e reconhecimentos que 

você pode conquistar, os 3 livretos Planos de Ação Red Jackets, DIQs e 

Diretoras de Vendas são perfeitos para a tirar suas dúvidas sobre temas 

diversificados, dicas especiais, atividades práticas e frases inspiradoras de 

Mary Kay Ash e das Diretoras Nacionais. Onde você estiver, você pode 

acessar o seu Apprenda MK e o Portal de Educação, eles são sempre 

atualizados com conteúdos pensados especialmente para te apoiar e fortalecer 

o seu Negócio. 

Além disso, você pode participar do evento Descubra o Seu Poder. Todos os 

meses o staff da Mary Kay viaja para diversas cidades para levar 

conhecimento e descontração em um dia preparado com muito carinho para 

toda a Força de Vendas. 

E as Novas Diretoras podem participar da Orientação para Novas Diretoras, 

um evento focado em liderança e motivação para ajudar nos seus primeiros 

passos desse momento tão especial. 
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Como você pôde perceber, a Mary Kay vai te 

receber de braços abertos e sempre que você 

precisar pode contar com o apoio da sua 

Iniciadora/Diretora e do staff.  

Seja muito bem-vinda à Mary Kay e esteja disposta 

e empenhada, pois assim você poderá ter sucesso e 

realizar muitos sonhos! 

 

Inspire-se e enriqueça vidas com Mary Kay! 
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