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ATENDIMENTO MAGMA 

 
Promoção de Vendas (Categoria autônoma) 
1- Distribuidora e Empresárias – Orientações de vendas, incentivos, treinamentos, promoções, estratégias de ações 
semanais e mensal. Dúvidas diretas dos Líderes que envolvem esses assuntos ou outros que estejam em evidência em 
cada período.  
2- Líder Empreendedor Tupperware- Suporte para os consultores da equipe para que possam estar informados, 
treinados, motivados, em atividade e orientados para se dirigir a distribuição diante as demais necessidades.  
 
Operacional Magma - Segunda a Sexta das 9h às 16h 
Assuntos atendidos por e-mail que precisam continuar por e-mail: atendimento@twmagma.com.br    

3- Solicitação de Reativação de Consultor, código-nome- dados pessoais e de entrega atualizados. O ideal é que seja 
enviado até quinta, se necessário enviar até segunda às 10h, serão avaliados e respondidos (os que forem enviados no 
final de semana e segunda já devem vir acompanhados com o pedido). 

4- Alteração de endereço em Nota Fiscal, precisa ser enviado pela própria pessoa com a cópia da conta de energia do lado 
interna da conta e folha inteira, se não estiver no nome da pessoa precisa da correspondência no nome da pessoa 
cadastrada, assim como para o cadastro. Precisa ser até terça-feira que antecede a entrega. 

5-Devido a paralisação algumas pessoas não estão trabalhando no local de entrega e desejam e precisam receber na 
residencial, mesmo que tenha na ficha, precisa solicitar por e-mail até terça-feira que antecede a entrega, código, nome e 
endereço para a entrega da semana, solicitar toda semana até que normalize. 

6- OCORRÊNCIA-www.twmagma.com.br/ocorrências, se por algum motivo não entrar no site, enviar por e-mail código e 
nome do consultor e as descrições da ocorrência  
7- Ocorrência de Brindes seja de atividade ou indicação, com todos os fatos e dados, aguardar a avaliação.  
8- Garantia, temos que esperar até que possam ser trazidas para a distribuição e local de encontros 
        Produtos de Ocorrência e Garantia a Distribuição Magma envia direto na caixa dos consultores com Nota Fiscal  
9- Acordos de pagamentos, boletos vencidos  
 WHATS para Atendimento Magma 99221.2429 Assuntos direto no whats 99221-2429 – esse número não atende ligação 

10-Consulta de CPF- lembrando que este não mostra a condição de cadastro, somente o CPF estar ou não com restrição. 
No ato do cadastro pode ter alteração na modalidade informada. 

11-Solicitação de Cadastro- BCC, somente após o contato ter sido orientado pelo Líder de todos os processos: documentos 
e comprovantes necessários e em mãos em tempo de 20 min disponível. Enviar somente de terça a sexta-feira até 15h, no 
modelo padrão a ser enviado. (enquanto durar o isolamento social) 

12-Informação de cadastro, bloqueio, modalidade de pagamento e outras informações necessárias 
13- Desbloqueio, pendência de documentos quando corrigidas. Lembrando que boletos pagos em feriado, final de semana. 
O desbloqueio na segunda de faturamento não ocorre, uma questão de sistema bancário e faturamento. 
13- Expedição Magma 99109-5843 esse número não atende ligação 
Esse número atende apenas na sexta-feira (11h às 16h) e de segunda a quarta-feira para informações de caixas retidas, 
retornadas ou que foram devolvidas.(na quinta, não tem atendimento nesse número) por ser o dia principal de entrega. 
14- Retirada de caixas para quem já tem programada em NF- Quinta das 11h às 17h e sexta das 9h às 15h, precisa ser 
retiradas na semana de faturamento do contrário o boleto será mantido com o vencimento da semana faturada. 
 
15- Vanguard IVC e IMD -Distribuidora (telefone ou e-mail pessoal) ou com Administrador somente por e-mail pessoal 
 
Nesse período de paralização a Distribuição está atendendo de portas fechadas. Apenas a expedição e um colaborador no 
atendimento de telefone. Temos três colaboradores em serviço home office (whats e e-mail) das 8h às 17h. 
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