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PRESS KIT

TRANSFORMAR Mudar para melhor as vidas das mulheres 
O programa de Responsabilidade Social Beleza que Faz a Diferença®, da Mary Kay, está deixando o 
mundo mais belo – por dentro e por fora. Milhões de dólares das vendas de produtos do programa 
foram doados para organizações que auxiliam mulheres e crianças ao redor do mundo. Enquanto 
pintamos nosso mundo de rosa, fazemos a diferença. A Mary Kay vem ajudando a acabar com a 
violência doméstica e a educar sobre como prevenir o câncer de mama. 

INSPIRAR Ajudar gerações futuras 
A Mary Kay homenageia as mulheres ajudando as comunidades onde atua. Ao redor do mundo, 
membros da força de vendas independente, seus clientes, colaboradores e amigos apoiam 
organizações que ajudam mulheres e crianças. Já foram doadas mais de 600 mil horas de 
serviço comunitário desde 2011. Por meio de programas de bolsas de estudos e parcerias com 
organizações de desenvolvimento de liderança, a Mary Kay vem ajudando a formar e incentivar a 
próxima geração de líderes, além de promover o progresso das comunidades locais.

FORTALECER Encontrar uma paixão e realizar sonhos
Mary Kay Ash fundou sua empresa com US$ 5.000 e o sonho de enriquecer as vidas das mulheres. 
Seu sucesso serviu como fonte de inspiração para capacitar mulheres empreendedoras ao redor do 
mundo a encontrarem sua paixão e realizar seus sonhos em homenagem à Mary Kay. 

PRESERVAR Proteger nosso mundo
Sabendo que nossas ações de hoje afetarão a qualidade de vida das futuras gerações, a Mary Kay 
sempre busca oportunidades de melhorar seu desempenho ambiental e se esforça para encontrar 
formas de ser ainda mais sustentável e ecológica. A Mary Kay recicla tudo, de materiais tradicionais 
a resíduos que contêm álcool, além de seguir práticas responsáveis de transporte e consumo de 
energia.

PINK DOING GREEN®

A fábrica global da Mary Kay, em Dallas, utiliza técnicas ecologicamente corretas de descarte e 
reciclagem de resíduos para zerar os resíduos encaminhados aos aterros sanitários. Os centros 
de distribuição da Mary Kay, por sua vez, preenchem as embalagens com um material 100% 
biodegradável para proteção dos pedidos enviados. A Mary Kay também se comprometeu em 
plantar mais de 1 milhão de árvores, com grandes esforços para o reflorestamento na China, na 
Rússia, no México, na Malásia e nos Estados Unidos.

PINK CHANGING LIVES®

Mary Kay Ash era conhecida como uma líder inovadora e generosa. Ela fundou sua empresa com 
base na filosofia de tratar os outros como você gostaria de ser tratado e ressaltava a importância 
da retribuição. Unidos por uma missão em comum, a Mary Kay está mudando a vida de mulheres e 
crianças ao redor do mundo.

“Antes de receber os maravilhosos tesouros de uma vida feliz, primeiro é preciso doar. Doe-se. Esteja a 
serviço dos outros. Apenas o que você doa pode ser multiplicado e voltar à sua vida.” 
Mary Kay Ash - Fundadora da Mary Kay Inc.
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