
Uma das melhores locadoras de 
máquinas e equipamentos do sul 

do país 
Synttsserv Soluções 

Entenda porque somos a inovação ao seu alcance 



São e foram diversas operações e 
clientes atendidos 

Atuando com mais de 25 equipamentos de forma simultânea atuamos com 
gerenciamento de máquinas e equipamentos para diversos clientes no sul do país. 
Somos referência em movimentações de cargas horizontais e verticais. 
Especializados em operações especiais / Complexas e de Urgência. 



Simbologia disto tudo 
Qualidade e Segurança são obrigação e não diferencial.  
Nossos clientes desfrutam das soluções mais inovadoras do sul do país seja na locação 
de máquinas / equipamentos / operações especiais/ Operações complexas / 
Operações Urgentes, Operações integradas em movimentações de cargas / Entregas 
Especiais / Montagens Especiais assim como prestação de serviços – modalidade 
especial. 
 
Somos especialistas em movimentações de cargas, e provemos as melhores soluções 
do sul do país.  
 
Apenas as melhores empresas do terrítório nacional contratam a Synttsserv Soluções, 
possuímos clientes em todo território nacional, no Uruguai – UY e Argentina – AR, 
recentemente da Inglaterra, Espanha / Itália e China. 
 
Alcançamos a marca, de mais de 5.000 operações realizadas com sucesso apenas no 
RS, é mais que motivo de orgulho, é a presença, atendimento, força da nossa marca e 
imagem no mercado, e nos tornamos referência para mais de 1500 diretores que 
quando pensam em movimentação de cargas, ou soluções inovadoras em 
movimentações de cargas e operações especiais, pensam na Synttsserv Soluções. 



Synttsserv Soluções 



As melhores soluções em um  
só lugar 

Qualidade  
 
é  
 
obrigação 

Segurança é obrigação 



Maiores operações tem de ser  
dadas as melhores empresas 



Retroescavadeiras com martele 
rompedor 

Grandes Clientes atuam com as melhores empresas.  



Operações  
nos Portos e Aeroportos  

 Urgentes / Especial 



Synttsserv Soluções 



Referência no Agronegócio. 

Alcançamos a marca de mais 
de 5.000 operações realizadas 
com sucesso apenas no RS 
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Synttsserv Soluções 



Fornecemos  a orientação técnica necessária 
 para realização da sua operação e 
 desenvolvimento do seu trabalho. 



Monumentos 



Restaurações Especiais 

Andaimes / Escadas / furadeiras / Serra Sabre / Geradores/ Maquinas de Solda/ Gases / 
Maçarico / rompedores e ferramentas elétricas e a bateria. 



Operações Especiais  



 
Divisão Consultoria  

Treinamento em Plataforma 
Elevatórias 



Prestamos Serviços de Estufagem e 
Desova em Containers 

Mais de 50 operações realizadas com sucesso. 



Nossa marca 

Acesse nosso site: www.synttsservsolucoes.com.br 
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Legado 
Alcançamos a marca de mais de 5000 operações realizadas com sucesso apenas no 
RS. 
Mais de 150 máquinas e equipamentos próprios a sua disposição. 
Mais de 50 empresas parceiras da Synttsserv Soluções em todo território nacional, 
que por diversas vezes tiveram que entender muito mais da nossa proposta, 
compartilham e passaram a adotar grande parte da nossa cultura, política, visão 
de negócio e planejamento estratégico unindo a soma de todos detalhes para uma 
entrega aos nossos clientes na qualidade superior que entendemos. 
Mais de 3500 locações realizadas 
Mais de 560.000 mil quilômetros percorridos, incluindo viagens  em todo terrítório 
nacional, dos 497 municípios do RS atendemos mais de 168 municípios no RS. 
Mais de 2400 reduções de custos apresentadas aos nossos clientes. 
Mais de 72 remoções realizadas. 
Mais de 68 soluções inovadoras em movimentações de cargas. 
Mais de 50 treinamentos realizados. 
Mais de 35 destombamentos de frotas e resgate a cargas no RS. 
Mais de 26 consultorias já realizadas. 
Mais de 18 monumentos atendidos em todo RS; Incluindo o Monumento Laçador. 
Mais de 6 projetos especiais, executados e entrega com qualidade superior. 
Montagem de 2 megaestruturas de palco / shows e eventos. 
 



Legado 

Acesse nosso site: www.synttsservsolucoes.com.br 

 
Os números são expressivos e alcançamos mais de 45 construtoras no RS, 
atendidas,  
mais de 72 indústrias,  
mais de 25 Usinas,  
Mais de 26 fazendas e empresas do agronegócio,   
mais de 15 centros de distribuição, atacados  e supermercadistas,  
Mais de 8 bancos e agências atendidos,  
Mais de 7 universidades e faculdades,  
Mais de 6 shoppings center,  
Mais de 5 hospitais,   
Mais de 4 cemitérios, e diversas outras empresas de serviços.  
 
Nos tornarmos referência para mais de 1500 diretores, no RS quando o assunto é 
movimentações de cargas e soluções em operações especiais 
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Tecnologia 

Acesse nosso site: www.synttsservsolucoes.com.br 

Estamos no Facebook 
Estamos no Linkedin 
Estamos no Twitter 
Estamos no Youtube  
Estamos no Instagram 
 
Mais de 25 vídeos publicados em nosso Canal Youtube. 
Mais de 350.000 visitas em nosso site. 
 
Mais de 350 compartilhamentos sobre inovação / gestão / redução de custos/ 
soluções inovadoras/ gestão em máquinas e equipamentos / tendências do 
mercado / desenvolvimento organizacional / qualidade / segurança nas operações 
/ gestão da mudança, gestão de contratos e sustentabilidade. 
 
Isto é presença. / Isto é dedicação. / Isto é entrega. / Pois para nós qualidade e 
segurança é obrigação.  Isto é Synttsserv Soluções. 
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Atualização 

Acesse nosso site: www.synttsservsolucoes.com.br 

Mais de 25 cursos realizados. 
Mais de 4000 horas de treinamentos realizados. 
Mais de 160 artigos escritos e 28 publicados. 
Mais de 40 palestras já realizadas  e dadas sobre inovação, incluindo 
empreendedorismo e gestão. 
Mais de 18 seminários participamos e compartilhamos idéias, 
Mais de 15 congressos que nos fizemos presentes. 
Mais de 3 debates em rádios e tv realizados. 
Presença nas maiores feiras e eventos da construção civil, indústria, segmento 
naval e usinas eólicas, assim como o agronegócio.  
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Agradecimento 

Acesse nosso site: www.synttsservsolucoes.com.br 

 
Incentivadora e Admiradora do PGQP – Prêmio Gaúcho de Qualidade e 
Produtividade 
 

 
Esta é uma forma do nosso mais profundo e 
singelo agradecimento a todos nossos 
clientes. 
 

Nosso muito obrigado / Gracias. 
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Synttsserv Soluções 

Clientes 



Clientes 



Douglas Pitta 
Comercial 

• Cel:     (51) 9 9231-4646 / (51) 9 9693-8419 

• E mail:   comercialsynttsserv@gmail.com 

• synttsservsolucoes@hotmail.com  

• I-phone: douglaspitta2005@hotmail.com.br 

• Acesse nosso site. 

• www.synttsservsolucoes.com.br 

Synttsserv Soluções 

Douglas de Souza Pitta M.E 
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