
Beleza de Motorista – Perguntas Frequentes 

 

O que é o Beleza de Motorista? 

O Beleza de Motorista é uma oportunidade de negócios exclusiva para a cidade de São Paulo, 

por se tratar de um projeto ainda em fase de teste. Neste projeto, Consultoras de Beleza Natura 

podem ser tornar motoristas 99 e motoristas 99 podem se tornar Consultoras de Beleza Natura. 

A oportunidade é usar o momento em que a motorista está transportando passageiros para 

oferecer uma experiência de beleza e bem estar Natura, através da experimentação e venda de 

produtos dentro do carro. 

 

Já sou motorista 99 e quero participar do Beleza de Motorista. Como faço? 

É muito fácil! Basta acessar o site http://www.queroserumaconsultora.com.br/ e preencher as 

suas informações. Uma equipe da Natura entrará em contato para finalizar o seu cadastro como 

Consultora de Beleza Natura. Se você for uma das 50 primeiras motoristas a se cadastrar, você 

será convidada para os próximos passos desta oportunidade. 

 

Já sou Consultora de Beleza Natura e quero participar do Beleza de Motorista. Como faço? 

É muito fácil! Basta preencher o formulário deste link (Link para o formulário) e enviar a sua 

inscrição. Depois, basta acessar o site (de preferência do seu celular) http://99pop.com.br/ e 

seguir os passos para se tornar uma motorista 99 pop. Se você for uma das 150 primeiras 

consultoras a se cadastrar, você será convidada para os próximos passos desta oportunidade. 

 

Não sou da cidade de São Paulo – SP. Posso participar do Beleza de Motorista? 

Não, o Beleza de Motorista é uma iniciativa válida apenas para a cidade de São Paulo. Apenas 

motoristas 99 e Consultoras de Beleza Natura residentes da cidade de São Paulo podem 

participar. 

 

Já sou motorista 99. Tenho que fazer algum investimento para participar do Beleza de 

Motorista? 

Sim, você terá que fazer um investimento que servirá para que você possa iniciar as vendas de 

produtos Natura dentro do carro. Este investimento consiste em: 

1) Adquirir a maquininha de cartão (caso você não tenha) para que possa receber o 

pagamento pelos produtos que suas passageiras comprarem. Nossa sugestão é que 

você adquira a maquininha Moderninha, da PagSeguro (12x R$39,90). A maquininha 

poderá ser adquirida através da Natura, no seu primeiro pedido como Consultora de 

Beleza Natura e a taxa cobrada pelas compras pagas pela maquininha são as menores 

do mercado (desde que a compra da maquininha seja feita através da Natura). 

2) Adquirir os produtos Natura para que possa revendê-los dentro do carro. Estes serão os 

produtos que você poderá oferecer para suas passageiras comprarem, e portanto, você 
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terá lucro com a venda destes produtos! No dia do treinamento, entregaremos a 

sugestão de pedido com os produtos para que você faça sua primeira compra. 

 

Já sou Consultora de Beleza Natura. Tenho que fazer algum investimento para participar do 

Beleza de Motorista? 

Sim, você terá que fazer um investimento que servirá para que você possa iniciar as vendas de 

produtos Natura dentro do carro. Este investimento consiste em: 

1) Adquirir a maquininha de cartão (caso você não tenha) para que possa receber o 

pagamento pelos produtos que suas passageiras comprarem. Nossa sugestão é que 

você adquira a maquininha Moderninha, da PagSeguro (12x R$39,90). A maquininha 

poderá ser adquirida através da Natura, no seu pedido como Consultora de Beleza 

Natura e a taxa cobrada pelas compras pagas pela maquininha são as menores do 

mercado (desde que a compra da maquininha seja feita através da Natura). 

2) Adquirir os produtos Natura para que possa revendê-los dentro do carro. Estes serão os 

produtos que você poderá oferecer para suas passageiras comprarem, e portanto, você 

terá lucro com a venda destes produtos! No dia do treinamento, entregaremos a 

sugestão de pedido com os produtos para que você faça sua primeira compra. 

3) Tirar a carteira de motorista profissional (EAR). O custo para tirar esta carteira 

profissional é de R$41,37 e mais R$96,52 do exame médico, totalizando um 

investimento de R$137,89. 

 

Já sou Consultora de Beleza Natura e estou com dificuldades para me tornar motorista 99. 

Como faço? 

1º passo: Acesse (de preferência do seu celular), o site  https://99pop.com.br/ . Lá você terá 

acesso a mais informações e poderá se cadastrar; 

2º passo:  Clique em “cadastrar” no site. Você será redirecionada para a Play Store para baixar 

o aplicativo “99 – para motoristas”. Se preferir, você pode entrar direto na Play Store e seguir 

os passos seguintes; 

3º passo: Baixe o aplicativo “99 – para motoristas” (disponível apenas para Android). É aqui que 

você finalizará o seu cadastro e este também é o aplicativo que você usará para fazer as suas 

corridas como motorista; 

4º passo: No aplicativo, clique em “cadastrar”; 

5º passo: Insira seu email; 

6º passo: Preencha as informações: 

● Nome completo; 

● CPF; 

● Número de celular; 

● Cidade e estado; 

● Gênero; 

6º passo: Selecione a categoria na qual você quer dirigir: 99POP; 

7º passo: Envie uma foto do documento do carro (modelos 2011 em diante); 

https://99pop.com.br/


8º passo: Envie uma foto frente e verso da sua CNH: com EAR (EAR é o registro de que a sua 

carteira de motorista é profissional, ou seja, que você pode ganhar dinheiro como motorista); 

9º passo: Envie uma foto frente e verso do seu RG; 

10º passo: Envie uma foto do comprovante de endereço (o cartão 99 será entregue nesse 

endereço); 

11º passo: Envie uma foto de perfil (com camisa, sem boné, sem chapéu e sem óculos escuros); 

12º passo: Confirme seu número de celular via SMS; 

13º passo: Aguarde a análise dos seus documentos. 

 

Vi que para se cadastrar como motorista 99, existem diversas opções de categoria de 

motorista. Qual categoria devo escolher para participar do Beleza de Motorista? 

Você deve escolher a categoria 99POP. 

 

O que eu preciso cumprir/quais são os requisitos para participar do Beleza de Motorista? 

Para participar do Beleza de Motorista, você deve: 

1) Ser uma Consultora de Beleza Natura e uma motorista 99POP; 

2) Sua residência deve ser na cidade de São Paulo – SP; 

3) Você deverá estar entre as 200 primeiras mulheres a se cadastrar (50 vagas abertas para 

quem já é motorista 99 e 150 vagas abertas para quem já é Consultora de Beleza 

Natura); 

4) Você deverá possuir maquininha de cartão para que possa realizar as vendas de 

produtos Natura dentro do carro. A maquininha poderá ser comprada através de um 

pedido seu com a Natura; 

5) Você deverá participar do treinamento presencial do Beleza de Motorista, que ocorrerá 

no início de Setembro/2017, na cidade de São Paulo, na sede da Natura. Assim que sua 

inscrição for concluída e se estiver dentro do número de vagas abertas, você receberá 

mais informações sobre este treinamento. 

 

Qual o número de vagas abertas para participar do Beleza de Motorista? 

No total, 200 mulheres poderão participar desta oportunidade, sendo 50 vagas destinadas à 

mulheres que já são motoristas 99 e 150 vagas destinadas à mulheres que já são Consultoras de 

Beleza Natura. 

 

O Beleza de Motorista é válido apenas para mulheres? 

Sim, na primeira etapa deste projeto, o foco é aumentar o número de motoristas mulheres da 

99 POP e de Consultoras de Beleza Natura. A experiência de experimentação e compra de 

produtos Natura dentro dos carros poderá ser estendida para motoristas homens no futuro, 

porém ainda não há data para esta liberação. 

 



O que é a carteira de motorista com EAR e como faço para ter uma? 

Para dirigir no 99POP, você precisa de uma Carteira Profissional de Habilitação. Esta regra vale 

para qualquer motorista que quiser receber dinheiro para transportar pessoas.  

Veja abaixo como conseguir a sua: 

1º passo: Entre no site do Poupatempo; 

2º passo: Clique em Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Definitiva – DETRAN > Alteração 

de dados > Incluir a expressão EXERCE ATIVIDADE REMUNERADA; 

3º passo: Agende o serviço no Poupatempo mais próximo a você, guardando o número do 

protocolo de agendamento, que será pedido no atendimento; 

4º passo: Compareça no Poupatempo no dia / horário agendados, levando sua CNH ou seu 

RG+CPF (original e cópia simples); 

5º passo: No Poupatempo, apresente o protocolo de agendamento e seus documentos 

(originais e cópias simples). Será cobrada uma taxa de R$41,37 para o andamento do 

processo; 

6º passo: Faça o exame psicotécnico em uma clínica credenciada próxima ao Poupatempo. 

O valor fica em torno de R$96,52 (vale se precaver levando dinheiro, já que nem todos 

lugares aceitam cartão); 

7º passo: Após o exame psicotécnico, volte ao Poupatempo e entregue sua avaliação. 

Pronto, agora é só decidir se prefere receber sua CNH com observação EAR em casa ou pegá-la 

pessoalmente em outro dia. 

Custo total do processo: Aproximadamente R$ 140,00. 

 

Quais são as vantagens do Beleza de Motorista? 

Com o Beleza de Motorista, você pode aproveitar diversas oportunidades exclusivas de ganhar 

dinheiro e aumentar a sua rede de relações:  

● Ganhe dinheiro vendendo mais produtos Natura, agora também dentro do carro; 

● Seus passageiros podem se tornar também clientes Natura e continuar comprando com 

você após a corrida terminar; 

● Você ganha dinheiro fazendo corridas como motorista 99. Veja as oportunidades abaixo: 

1) Se atingir entre 10 e 19 corridas na semana, você ganha R$ 50,00 a mais; 

2) Se você ultrapassar 20 corridas na semana, você ganha R$100 a mais; 

● Você ganhará um enxoval para experimentação dentro do carro. O enxoval é composto 

por um suporte para acomodar os produtos, material de comunicação e 3 produtos para 

experimentação; 

● Você participará de um treinamento presencial exclusivo, que ocorrerá na cidade de São 

Paulo, na sede da Natura, no início de setembro; 

● Você fará parte de um grupo seleto de mulheres, as 200 primeiras do Brasil, que nos 

ajudará a construir esta oportunidade de forma que os benefícios ajudem você a ganhar 

mais. Você terá um canal de comunicação direto com o time do projeto da Natura e 99 

para tirar dúvidas, enviar sugestões e compartilhar experiências. ☺ 



Quanto tempo terei que me dedicar como motorista 99 para participar do Beleza de 

Motorista? 

Você pode dedicar quanto tempo quiser como motorista 99: quanto mais tempo ficar dirigindo, 

mais você ganha!  

Como dedicação mínima, nossa recomendação use pelo menos 2 horas por dia fazendo corridas. 

 

Quanto tempo terei que me dedicar como Consultora de Beleza Natura para participar do 

Beleza de Motorista? 

Você pode dedicar quanto tempo quiser como Consultora de Beleza Natura: quanto mais tempo 

você se dedicar à atividade, mais produtos irá vender e seu lucro será maior! 

Como dedicação mínima, nossa recomendação é seja pelo menos 2 horas por dia, entre oferecer 

os produtos Natura para outras pessoas e/ou se capacitar em nossos canais de treinamento 

online. 

 

Sou motorista 99, tentei me cadastrar no Beleza de Motorista, mas as vagas já foram 

preenchidas. Posso ainda me tornar uma Consultora de Beleza Natura? 

Sim, mesmo após as 50 vagas destinadas a motoristas 99 estarem preenchidas, você ainda pode 

se tornar uma Consultora de Beleza Natura e aproveitar todas as vantagens e oportunidades de 

crescimento que esta atividade oferece. Entretanto, você não terá acesso aos materiais e 

treinamentos exclusivos do Beleza de Motorista. 

 

Sou Consultora de Beleza Natura, tentei me cadastrar no Beleza de Motorista, mas as vagas já 

foram preenchidas. Posso ainda me tornar uma motorista 99? 

Sim, mesmo após as 150 vagas destinadas a Consultoras de Beleza Natura estarem preenchidas, 

você ainda pode se tornar uma motorista 99 e aproveitar todas as vantagens que esta atividade 

oferece. Entretanto, você não terá acesso aos materiais e treinamentos exclusivos do Beleza de 

Motorista. 

 

O Beleza de Motorista ficará no ar até quando? 

Por se tratar de um teste, ainda não existe uma data final para o encerramento das atividades. 

A expectativa é que até o final de novembro, o teste ainda esteja no ar com total apoio das 

equipes Natura e 99. 

 

Sou Consultora de Beleza Natura e ainda tenho dúvidas sobre o Beleza de Motorista. Há algum 

telefone que posso entrar em contato? 

Você pode entrar em contato com a Central de Relacionamento Natura: 0800 762 88 72 566 

(telefone fixo, gratuito) ou 0300 762 8872 (celular, tarifa única nacional). 



 

Sou Motorista 99 e ainda tenho dúvidas sobre o Beleza de Motorista. Há algum telefone que 

posso entrar em contato? 

Você pode entrar em contato com a Central de Atendimento 99: 0300-3131-739. 


