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Plínio A. R. Tomaz Formação: 
-Odontologia (USF)

-Mestrando em Bioodontologia (UniB)
-MBA em Inovação e Empreendedorismo (BI)

- Esp. Marketing (ESPM)
-Esp. Adm. Hospitalar e Sist. Saúde (IPH)

-Esp. Saúde Pública (UNAERP)
-Macroeconomia (Columbia University, EUA)

-Gestão do Relac. Cliente (Harvard Business School, EUA)
-Encantando Clientes (Disney University, EUA)

-Coaching (Iluminatta Brasil)
-PNL, Practioner (Iluminatta Brasil)

Principais Ocupações: 
-Diretor da TOMAZ Gestão e Marketing (atual)

-Coordenador MBA em Gestão de Clínicas (FASAM, UNIP e Acer)
-Analista de Gestão da F. CESP

-Diretor Comercial do Boston Medical Group – Brasil
-Diretor de Novos Negócios da Transfix

-Diretor Técnico da ABRASPE (atual UNIDAS)
-Consultor de Marketing e Vendas do SEBRAE/SP

-Assessor de Marketing da ABO Nacional
-Assessor de Marketing do SINOG

-Assessor Secretário Saúde Guarulhos (SP)

Publicações: 
-Marketing para Dentistas (5ª ed.)

-Consultório-Empresa (2ª ed.)
-Alcançando o Alvo!!! (2ª ed.)

-Marketing para Médicos
-Capítulos em diversos livros de outros autores
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Enquanto uns choram, outros... 

vendem lenços!!!
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Tenha Visão Sistêmica 
e de Longo Prazo. 

Saiba onde quer 
chegar!



Seja sempre o melhor 
naquilo que se propõe 

a fazer.



Cerque-se de pessoas 
melhores do que você. 

Busque mentores.



Construa pra você um nome 
forte, uma marca (reputação 

positiva).



Construindo reputação positiva

Seja íntegro, ético e coerente

Saiba ouvir e respeitar diferenças

Não seja maledicente

Tenha Empatia com as pessoas

Tenha capacidade técnica acima 
da média (estude)

Seja proativo

Seja indispensável, raro e especial

Seja Visível



Valorize-se e não tenha 
medo do seu preço. 



Tenha uma grande e forte rede de 
relacionamentos. 

Trabalhe sempre em EQUIPE



Não tenha medo de 
correr riscos



Mantenha atitude 
positiva e confiante.

Acredite em você. 
Tenha FÉ!



Seja APAIXONADO pelo 
que faz!!!



Entregue sempre mais 
do que foi pago/ 

solicitado para fazer



ATITUDE!!! 



Eu não sou um produto das circunstâncias, 
mas das minhas decisões.

Stephen R. Covey



www.tomazmkt.com.br

Plínio A. R. Tomaz
plinio@tomazmkt.com.br


