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Como posso contribuir 
para sua empresa?

Antes de falar sobre como eu posso contribuir para sua empresa, 

deixe-me dizer o motivo pelo qual levanto da cama todos os dias:

Eu me empenho em ser o mentor que inspira pessoas, de modo 

que, dominem o conhecimento, habilidades e potenciais 

necessários para sua vida pessoal e profissional.
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Quem é o Túlio Martins?

TÚLIO MARTINS



Quem é Túlio Martins?

• Sou Consultor TPM e Engenheiro Mecânico; com mais 

de 10 anos de experiência na indústria e em empresas 

multinacionais, com foco em Gestão da Manutenção, 

Engenharia de Manutenção e Confiabilidade, TPM (Total 

Productive Maintenance) e WCM (World Class 

Manufacturing), e desenvolvimento de projetos para 

redução de custos.

• Possuo formação em Multiplicadores TWI (Training 

Within Industry) e formação Técnica em WCM – Projetos; 

Líder e Colíder dos pilares de Manutenção Autônoma e 

Manutenção Profissional do TPM.

• Criador e fundador do TPM Master – Treinamento 

completo de TPM.

• Treinador e Palestrante.
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Propósito



Propósito
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• Ser o mentor que inspira 

pessoas, de modo que, 

dominem o conhecimento, 

habilidades e potenciais 

necessários para sua vida 

pessoal e profissional.



Serviços



Cursos e Treinamentos

• Sempre disposto a aprender, desenvolver, aplicar 

e compartilhar conhecimentos com outras 

pessoas! Eu, Túlio Martins, ministro vários temas 

de treinamentos e cursos presenciais e online, 

voltados a aumentar a produtividade, 

incrementar a eficiência dos equipamentos e 

reduzir custos, eliminando atividades sem valor 

agregado de acordo com a necessidade do 

cliente e da empresa.
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Consultoria e Mentoria

• Desenvolver e melhorar a vida dos profissionais 

e empresas que querem implantar a cultura 

TPM! As consultorias e mentorias são voltadas a 

implantação da cultura TPM e desenvolvimento 

de projetos para melhorar os sistemas de 

produção e qualidade por meio dos processos, 

máquinas, equipamentos e funcionários que 

agregam valor ao produto e ao cliente.

9



Palestras e Workshops

• Estimular a reflexão e o debate sobre todas as 

experiências obtidas no chão de fábrica e em 

sua vida pessoal. Trata os temas que envolvem 

conceitos de engenharia, manutenção e gestão. 

Sobre as principais filosofias e metodologias 

como TPM (Manutenção Produtiva Total), WCM -

World Class Manufacturing, Lean Manufacturing, 

TPS, e suas ferramentas.
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Conheça alguns treinamentos



• Aprenda desse os conceitos de Manutenção, até a implantação 

completa do TPM em 12 passos!

• Um treinamento completo sobre o tema TPM

• Manutenção Produtiva Total, ou Total Productive Maintenance, 

significa a Falha Zero e Quebra Zero das máquinas ao lado do 

Defeito Zero nos produtos e Perda Zero no processo.

• A TPM procura dar às pessoas a visão de que um equipamento 

pode alcançar quebra zero, de que o ambiente em volta dele pode 

ser mantido impecável e de que não apenas em sonho, pode-se 

pensar em plantas sem falhas.

• Por isso, a TPM não deve ser encarada como uma simples 

ferramenta ou programa. A TPM é focada nas pessoas, usando o 

equipamento como material “didático” em seu desenvolvimento!

TPM Master
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TPM Master
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CRONOGRAMA TPM MASTER

TREINAMENTO COMPLETO
TPM MASTER – TREINAMENTO COMPLETO

Módulo 1.      Conceitos e Definições de Manutenção

Módulo 2.      Fundamentos do TPM

Módulo 3.      Quebras e Falhas nos Equipamentos

Módulo 4.      Maximização da eficiência e eficácia dos equipamentos

Módulo 5.      As cinco atividades de desenvolvimento da TPM

Módulo 6.      Os indicadores TPM - Indicadores de Desempenho – OEE, MTBF e MTTR

Módulo 7.      Estrutura do TPM

Módulo 8.      Pilares primários/ fundamentais/ básicos/ elementares

Módulo 9.      Pilares secundários/ complementares/ apoio/ auxiliar

Módulo 10.   Os 12 Passos para implementação do TPM

Módulo 11.   Fases de Implantação

Módulo 11.3.1.2.        Etapa 7.2 – Pilar Manutenção Autônoma

Módulo 11.3.1.3.        Etapa 7.3 – Pilar Manutenção Planejada

Módulo 11.   Fases de Implantação Parte 2

Módulo 12.   As 4 ferramentas TPM (Etiquetas, Gestão à vista, Padrão e LUP)

Módulo 13.   Avaliação



Outros Treinamentos

• TPM MASTER Básico

– Treinamento par quem aprender somente o básico 

sobre TPM;

• TPM MASTER Multiplicador MA

– Treinamento para quem quer ser um multiplicador 

do pilar de Manutenção Autônoma;

• TPM MASTER Multiplicador MP

– Treinamento para quem ser um multiplicador do 

pilar de Manutenção Planejada;

• TPM MASTER Indicadores

– Treinamento sobre os principais indicadores do 

TPM;

• TPM MASTER Multiplicador 5S

– Treinamento para quem ser um multiplicador de 5S

• TPM MASTER Implantação

– Treinamento para quem quer saber os 12 passos 

para implantação do TPM;

• TPM MASTER Multiplicador ME

– Treinamento para quem quer ser um multiplicador 

do pilar de Melhorias Específicas;

• TPM MASTER Multiplicador Pilares Apoio

– Treinamento para quem ser um multiplicador dos 

pilares de Apoio;
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Outros Treinamentos

• OEE – Overall Equipment Effectiveness?

– Conceitos e metodologias desta prática de gestão 

de eficiência global dos equipamentos;

• WCM - World Class Manufacturing

– Visão geral do programa WCM e seus 

componentes

• KAIZEN e seus 7 passos

– Pessoas que necessitam compreender o que é um 

Kaizen e como ele está estruturado.

• Quer um outro treinamento?

– Agende uma reunião online ou visita técnica para 

que eu possa desenvolver programas de 

treinamento personalizados às necessidades da 

sua empresa.
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Depoimentos de Alunos
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Depoimentos de Alunos
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https://www.tuliomartins.com.br/

Site / Blog

https://www.youtube.com/c/TúlioMartins

YouTube

https://br.linkedin.com/in/tulioh

Linkedin

Contatos

31988776907

WhatsApp/ Telefone

contato@tuliomartins.com.br

E-mail

https://t.me/tuliohmartins

Grupo Telegram

TÚLIO MARTINS

Grupo WhatsApp

/@tulioh_martins

Instagram
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http://bit.ly/2XIjkV7
https://bit.ly/2YTQEMx
http://bit.ly/2JYfDaB
http://bit.ly/32wEati
mailto:contato@tuliomartins.com.br?subject=Contato - Túlio Martins
http://bit.ly/2HVICtn
http://bit.ly/2wEE989
http://bit.ly/2IojkDv


#conhecimentotransforma

tuliomartins.com.br


