
“Acredito que meu sonho tenha mudado para melhor a vida de milhares de mulheres, mas sei 
que ainda existem muitas outras vidas aguardando o nosso toque.”

Mary Kay Ash, Founder, Mary Kay Inc.  

SOBRE A MARY KAY

Por mais de 50 anos, a Mary Kay tem oferecido tudo isso. Com mais de 3,5 milhões de Consulto-
ras de Beleza Independentes em todo o mundo e faturamento de 4 bilhões de dólares em vendas 
globais, a Mary Kay é uma das maiores empresas de vendas diretas e atua em mais de 35 países 
ao redor do mundo. Descubra o que você ama na Mary Kay. Para saber mais ou para localizar uma 
Consultora de Beleza Independente Mary Kay, visite o site www.marykay.com.br.

M
ulheres com estilos de vida diferentes gostam de vender os produtos Mary Kay 
por conta da oportunidade de carreira e da flexibilidade oferecida por nosso 
modelo de negócio. As Consultoras de Beleza Independentes Mary Kay são 
empreendedoras que representam todos os tipos de mulher – é sua melhor 
amiga, a mãe motivada que trabalha em casa, a profissional corporativa 
multitarefa, a professora preferida de seu filho ou sua colega de estudos em 
busca de uma nova oportunidade. 

Embora todas as Consultoras de Beleza Independentes Mary Kay possam ganhar dinheiro 
vendendo os produtos para suas clientes, algumas delas decidem maximizar o potencial de ganhos 
com os negócios Mary Kay e assumem funções de liderança na equipe de vendas independente. 
Essas líderes, conhecidas como Diretoras de Vendas Independentes e Diretoras Nacionais de 
Vendas Independentes podem obter ganhos adicionais por meio de bônus. 

Seja como uma dedicação de meio período ou a principal fonte de renda, cada Consultora de 
Beleza Independente Mary Kay tem a liberdade de gerenciar seu negócio Mary Kay de acordo com 
seu estilo de vida. 

FATOS INTERESSANTES

• 3,5 milhões de pessoas ao redor do mundo vendem produtos Mary Kay® em mais de 35 países

• Mais de 430 mil Consultoras de Beleza Independentes Mary Kay estão localizadas no Brasil

• Mais de 1.000 carros cor-de-rosa Mary Kay circulam pelas ruas do país.

• Mais de 150 mil membros da força de vendas independente ao redor do mundo já conquistaram
ou se requalificaram para o programa Troféu sobre Rodas ou Troféu dos Sonhos desde o início dos 
programas, em 1969.
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