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Entusiasme-se 

Especial do Magma News, conheça a história da Bruna de 
Matos Batista Pires, 31 anos, fechou com a Tupperware 
há 5 anos.
Líder da equipe Entusiasmo desde 2017, a Bruna 
transformou sua vida pessoal e profissional durante a 
pandemia.
Antes de março/2020 conciliava a vida familiar, emprego 
integral em uma imobiliária e a Tupperware, com o 
período em Home office teve muitos desafios para 
equilibrar tudo isso. Observou então a oportunidade de 
estar mais presente para família e isso deu forças para 
que ela muda-se sua vida e rotina.
De abril para maio envolveu-se mais com a sua equipe e 
focou na mídia social – principalmente com o Dia D 
online. Motivava os consultores a participar do 
movimento digital e também dos incentivos do distrito e 
da distribuição. 
Porém, o ponto chave para as mudanças foi o 
recrutamento:  “como eu não estava saindo de casa, 
busquei facilitar para minhas clientes terem a 
mercadoria, comecei a oferecer a todas a oportunidade 
de ser uma Cliente VIP, e a partir daí a minha equipe 
começou a crescer.”.

“O sonho estava se tornando realidade e eu poderia sim 
viver só de Tupperware. E comecei a batalhar ainda mais 
e a desenvolver minha equipe.”



Dia 03/11/2020, foi ao ar o Treinamento 
Especial de Natal – com muitas dicas 
para fazer aquele pé meia reforçado 
com as vendas de final de ano. 
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Treinamento Vendas Natalinas

Entusiasme-se 

Clique aqui e assista a Live da Magma –
Lançamento vitrine 12/2020

Com o apoio do marido, fez um planejamento e seguiu 
em busca dele, em Setembro decidiu portanto sair da 
imobiliária e se dedicar somente a Tupperware.

“Hoje é muito bom, pois ao mesmo tempo que posso dar 
atenção para minhas consultoras consigo colocar minha 
filha para fazer a aula, consigo deixar minha casa 
arrumada, consigo dar atenção ao meu filho e brincar 
com eles. E quando chega final de semana - que antes eu 
ficava o dia todo limpando casa - hoje já consigo ter uma 
vida mais tranquila.“

“Superação, resiliência e gratidão.” é como a Bruna 
descreve o ano de 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=JQJa0-8DldY&t=4s

