
ÍNDICE

1

2

3

5 

6

7

8

10

11

12

14

16 

17

18

19

26

28

O Início

História 

Desafios

Missão, Visão e Valores

Parceria

Diferenciais

Grandes Parceiros

Localização Estratégica

Marcas e Máquinas

Fator ACT

Mudança de Pensamento

3 Fases

Relação Comercial

Peças

Mural

Contato



A Differencial Service Equipamentos para Construção Civil Ltda. nasce da 

experiência de seu sócio fundador, Flavio Passarelli, profissional conhecido e 

respeitado no ramo de equipamentos para construção civil.

Sua história de quarenta anos no ramo, sendo trinta desenvolvendo equipamentos 

e peças na Schwing Stetter Brasil e dez como representante comercial da marca 

Putzmeister Mundial e Brasil, lhe garantiram o conhecimento e confiança 

necessários para em 2003 representar oficialmente a marca Putzmeister no Brasil. 

Garantindo assim a sua presença no mercado nacional, em um momento em que 

esta não possuía instalações no país.  A representação se deu até o ano de 2009.

O INÍCIO
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HISTÓRIA 
DA EMPRESA
Fundada em 2003, a Differencial Service inicia 

suas atividades como representante oficial da 

Putzmeister no Brasil. Durante este período, 

além de vender equipamentos, desenvolveu 

fornecedores nacionais de peças e matérias primas 

para suprir as necessidades do mercado nacional. 

Atendendo também centenas de garantias, 

sinistros, manutenções e reformas completas. 

Isto lhe garantiu a experiência necessária para 

dar em 2009 um novo rumo à empresa.

3



4



NOVOS E MAIORES 
DESAFIOS

Em 2009, por decisão estratégica a Differencial Service deixa de ser 

representante oficial da Putzmeister Brasil, para atuar autonomamente, 

independente de limitações impostas pelo fabricante. 

Passando então a oferecer além de qualidade superior, flexibilidade 

e adequação às necessidades dos clientes e ampliando sua gama de 

marcas atendidas. 

Podendo agora atender qualquer tipo de equipamento independente 

do fabricante, oferecendo soluções em peças e serviços que maximizem 

a vida útil do equipamento.
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MISSÃO

VISÃO

Atender às necessidades de nossos 

PARCEIROS fornecendo soluções em 

manutenção e peças, de maneira 

contínua e sustentável. 

Desenvolver uma forte parceria 

junto aos nossos clientes com 

soluções de terceirização em 

manutenção de equipamentos 

e peças.

VALORES

FOCO EM 
SEU SUCESSO

Crescer com nossos colaboradores, clientes e 

fornecedores sempre prezando pelo respeito, 

profissionalismo e parceria.

Para nós da Differencial Service, 

não há clientes e sim PARCEIROS.
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POR QUE 
PARCEIROS?
Porque mais do que realizar uma venda ou um atendimento, a Differencial 

Service busca um relacionamento duradouro de confiança baseado em 

experiências comprovadas no canteiro de obras, maximizando o retorno 

financeiro do investimento aplicado. 

O foco da Differencial Service não está em forçar a venda de um novo 

equipamento, mas auxiliar no aproveitamento máximo do equipamento 

já existente, através de manutenções preditivas, revisões periódicas, e 

peças de qualidade assegurada.

Por essa razão, há uma preocupação constante da Differencial 

Service em oferecer peças de procedência e durabilidade assegurada 

que garantam o MENOR TEMPO DE PARADA, assim como a segurança 

de seus operadores, também nossos PARCEIROS. 

Com a participação efetiva de nossos PARCEIROS, adequando-nos sempre 

que necessário, visamos uma relação de ganho mútuo entre a Differencial 

Service e a empresa parceira.
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NOSSOS 
DIFERENCIAIS

Nossos diferenciais advém da experiência alcançada no decorrer de nossa 

história. Podemos oferecer aos nossos PARCEIROS todo conhecimento em 

pontos fundamentais para garantir segurança e confiabilidade no uso de 

nossas peças e serviços em seus equipamentos.

Estamos sempre pesquisando e desenvolvendo alternativas de peças 

internacionais, para fabricação em território nacional. Isso permite uma 

redução significativa de custo, além das adaptações que fazemos para 

permitir que essa se adeque melhor as necessidades de nossos PARCEIROS, 

muitas vezes realizando inovações significativas na vida útil do produto. 

Isto seguindo padrões internacionais de qualidade. 

Com a experiência de trinta anos de mercado de nosso fundador 

e sete anos de fundação da Differencial Service, podemos 

atender nossos PARCEIROS com profissionalismo e qualidade, 

chegando à solução exata entre custo, qualidade e tempo.

EXPERIÊNCIA DE FABRICAÇÃO DE PEÇAS 

EXPERIÊNCIA DE ATENDIMENTO 
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3

4

Nossos anos de representação da empresa Putzmeister, onde realizamos com 

êxito todos os padrões de atendimento necessários para uma representação 

deste porte. Assim, podemos assegurar que temos a mesma qualidade de 

uma autorizada, sem toda a burocracia que isso possa trazer. A Differencial 

Service é a única do mercado com esta experiência.

Durante nossos anos de representação, atendemos diversos pedidos de garantia no 

Brasil, sem a necessidade de enviar peças a outros países como Estados Unidos ou 

Alemanha. Demonstrando nossa capacidade de trabalhar com os mesmos padrões 

internacionais de qualidade para peças e manutenções. Atestando na prática a 

qualidade e profissionalismo da Differencial Service.

EXPERIÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO 

EXPERIÊNCIA DE MANUTENÇÃO EM GARANTIA 

EXPERIÊNCIA DE ATENDIMENTO PERSONALIZADO

Regularmente ao tratar de equipamentos de nossos PARCEIROS, nos deparamos 

com adaptações feitas por estes, para melhor aproveitamento do equipamento à sua 

realidade e também somos solicitados a fazer estas adaptações. Com nossa experiência 

e seguindo padrões de fábrica, garantimos que qualquer modificação feita estará 

garantindo a integridade, funcionalidade e confiabilidade deste equipamento. 
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GRANDES 
PARCEIROS
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LOCALIZAÇÃO 
PRIVILEGIADA

Campinas 65,7 Km

São Paulo 68,8 Km

São José dos Campos  (via Dom Pedro I)  93,3 Km

Santos (via Anchieta) 133 Km

Sorocaba (via Rod. Dom Gabriel Paulino Bueno Couto) 140 Km

Belo Horizonte (via Fernão Dias) 560 Km

Rio de Janeiro (via Dom Pedro I e via Dutra) 430 Km

Curitiba (via Regis Bittencourt) 477 Km

São 
Paulo

Santos

Campinas 

São José 
dos Campos 

Rio de 
JaneiroSorocaba

Belo 
Horizonte 

Curitiba

Atibaia
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MARCAS 
E MAQUINAS

Estacionárias

Rebocáveis

Auto Bombas

Auto Bombas com Lança

Robôs de Projeção de Concreto
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Esteiras de Transporte Móvel 

Lavadoras de Alta Pressão

Projetoras de Argamassa

Distribuidores Giratórios

Bombas Industrias para Concreto

Mastros de Distruibuição

Equipamentos Especiais



FATOR ACT



FATOR ACT
Criado pela Differencial Service, este fator mede a relação entre:

ATENÇÃO COM O EQUIPAMENTO

PARADAS NÃO PROGRAMADAS

CUSTOS

Sua função é demonstrar 
claramente que a falta de 
atenção com o equipamento, 
gera altos custos e paradas não 
programadas de longa duração. 

A

C

A

C

T

T

A

C

T

A

C

T

FASE 
CORRETIVA

FASE 
PREVENTIVA

FASE 
PREDITIVA
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MUDANÇA 
DE PENSAMENTO

FASE 
CORRETIVA

Extensivo

“Só arrumo 

quando 

quebra”

Falta de 

confiança e 

altos gastos 

aleatórios

“Faço minhas 

revisões”

Diminuição mas 

não eliminação 

de paradas não 

programadas

“Cuido e 

monitoro meu 

equipamento”

Paradas 

programadas e 

adequadas ao 

ciclo de trabalho.

SistêmicoLocalizado

FASE 
PREVENTIVA

FASE 
PREDITIVA

DESGASTE

PENSAMENTO

CONSEQUÊNCIA
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FASE CORRETIVA 
MANUTENÇÃO CONFORME QUEBRA 

FASE PREVENTIVA
MANUTENÇÃO PERIÓDICA 

FASE PREDITIVA
ANÁLISE TÉCNICA 

É aquela em que o equipamento não mais produz ou produz muito abaixo do rendimento 

original, travando no canteiro de obras com frequência. Nestes casos, o proprietário encontra-se 

em situação crítica, pois terá de substituir o equipamento, deslocando um novo de outra central. 

Tendo altos custos com locação de terceiros.  

Alguns custos dessa fase:

É aquela onde as instruções de substituição das peças são seguidas corretamente. As revisões dos 

conjuntos mecânicos, hidráulicos, elétricos e sistemas de bombeio são realizados periodicamente. 

Mas não são feitas levando-se em conta o sistema total do equipamento, que geralmente está com 

desgaste fora do padrão, devido à revisões tardias ou com peças inadequadas.

Com o passar do tempo, o desequilíbrio do sistema se torna mais crítico, e somente as revisões já 

não são o suficiente.

• Concreto perdido;

• Locação de outro equipamento;

• Transporte do equipamento para local de reparo;

• Tempo de parada e custo das peças a serem substituídas;

• Troca desnecessária de peças.

Não só as revisões são feitas periodicamente, como cada equipamento é analisado quanto a sua 

condição de uso e particularidades. O equipamento está sob monitoramento, e em cada parada 

programada, é revisto um conjunto de indicadores de desgaste anormal, e corrigido o quanto 

antes. Isso permite que o equipamento opere sempre próximo do rendimento máximo de fábrica.
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Gerando dois prejuízos a empresa:

• Gastos não programados;

• desgaste extensivo dos componentes  

  do equipamento.



RELAÇÃOCOMERCIAL

FASE 
CORRETIVA

Peças 
individuais

Mais um 
fornecedor de 

Peças

Trocas 
contínuas pois 

não tratou 
da causa do 
problema.

Um fornecedor 
de peças com 
experiência 

técnica

Irá estabilizar 
o desgaste 

de apenas um 
conjunto. Podendo 

ter trocas não 
esperadas.

Um parceiro 
de negócios

Sabe quando o 
equipamento pára, 
e quanto gastará. 
Tendo tempo para 

se focar em seu 
negócio e não em 

manutenções.

Peças 
agregadas a 
serviços de 

análise técnica

Peças em 
conjunto com 

revisões

FASE 
PREVENTIVA

FASE 
PREDITIVA

O QUE 
COMPRA

O QUE TEM DA 
DIFFERENCIAL 

SERVICE

CONSEQUÊNCIA
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PEÇAS



MECÂNICA

Acento Esférico

Alavanca de Acionamento 

do Tubo “S”

Aneis Oring

Anel de Adaptação

Anel de Corte

Boca de Saída

Bomba D’Agua

Buchas

Buchas do Castelo

Buchas DU

Cabo do Acelerador

Camisa de Transporte

Chapa Óculos

Coroa, Corrente e Pinhão

Correias

Eixo do Misturador

Embreagens

Esfera de Vedação

Filtro de Ar

Filtro de Combustível

Filtro de Óleo do Motor

Filtros Mack, Putz e Deutz

Gaxetas

Guias

Luvas de Desgaste

Mancais

Manchetas

Pá Helicoidal

Polias

Rolamentos Cônicos

Rolamentos Esféricos

Roletes

Suporte

Tampa da Tremonha

Todas as peças são desenvolvidas com fornecedores e matérias primas qualificadas e certificadas. 

Sempre seguindo especificações e normas técnicas, conforme nossa experiência no mercado e anos de 

representação permitem. Temos como objetivo entregar soluções mais adequadas aos parceiros, sem nunca 

abrir mão da qualidade, confiabilidade e segurança de nossas peças. Fabricamos e garantimos.

 CHAPA ÓCULOS + ANEL DE CORTE

Confeccionados em aço com solda de dureza de 63 a 65 

HCR e temperada em cromo. Com maior rendimento, 

dura até duas vezes mais que similares de mercado. 

Tempo de vida útil assegurada pela Differencial Serivce 

em torno de 14.000 m³, seguindo recomendações de uso.
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HIDRÁULICA

Acumulador e Acessórios

Aneis Oring

Bloco de Comando

Bomba Hidr. AF12/16 (Banana)

Bomba Hidráulica Auxiliar

Bomba Hidráulica Dupla

Bomba Hidráulica Principal

Cintas Guia

Comandos do Bloco de Comando

Comutadores

Conexões Hidráulicas

Diferencial Hidráulico

Filtros de Óleo

Kit de Reparo

Kit de Vedação

Mangueiras Hidráulicas

Manômetro

Motor Hidráulico

Plunger

Pressostato

Vacuometro

Valvula de Retenção

Valvula de Retrocesso

Valvula Direcional

Válvulas de Controle

Válvulas de Segurança

 CILINDRO PLUNGER

Fabricado pela Differencial Service, seguindo  padrões 

internacionais de qualidade, com certificado de 

garantia e controle de qualidade. Garantia de maior 

rendimento e durabilidade que similares de mercado.

Fabricamos componentes hidráulicos seguindo esquemas, especificações e normas técnicas. Temos como 

parceiros, fornecedores certificados que nos garante total segurança e suporte. Além disso, desenvolvemos 

grandes parcerias ao longo de nossa história. Nossa experiência também permite recondicionar seu 

componente danificado, assegurando garantia, qualidade e rendimento igual ao de um novo componente.
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ELÉTRICA

Painéis elétricos completos

Base de Rele

Botões de Acionamento

Cabos

Chaves de Fim de Curso

Sensores de Pressão

Sensores de Temperatura

Sensores do Cilindro

Sinalização Sonora

Sinalização Visual

Solenóides para Válvulas

Tomadas Especiais

 SENSOR DE FIM DE CURSO

A Differencial Service desenvolveu parceiros no Brasil e no mundo para garantir o menor prazo de entrega 

de componentes elétrico e eletrônicos. Podemos fornecer de um simples relê a um painel completo. Temos 

a mais completa linha de componentes, seja para máquinas novas ou fora de linha. Tenha a certeza de estar 

usando o componente adequado ao seu equipamento, com a qualidade assegurada pela Differencial Service.

Desenvolvido em parceria com empresas 

nacionais e testada pela Diffencial Service, 

temos sensores de fim de curso a pronta 

entrega e com preço nacionalizado, e 

MESMA qualidade alemã.
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ELEMENTOS 
DE FIXAÇÃO

Abraçadeiras

Tirantes sob Medida

Grelhas

Parafusos

Porcas

Temos a mais completa linha de ferragens para seu equipamento, seja por 

desgaste de uso ou após sinistro. Podemos reconstruir qualquer conjunto 

seguindo especificações e normas técnicas. 

 SEGURANÇA 

A maior variedade de parafusos, porcas, arruelas, 

abraçadeiras, presilhas entre outros. Fornecedores 

certificados desde a fonte da matéria prima 

para que os elementos sigam as especificações e 

normas técnicas. Evitando acidentes por quebra de 

elementos durante a operação do equipamento.
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TUBOS, MANGOTES 
E ACESSÓRIOS

Acomplamentos Parafusados

Acomplamentos Rápido

Bolas de Limpeza

Curvas

Curvas com Reduções da Lança

Curvas com reduções para B. Rebocável

Curvas de Raio

Guarnições

Mangotes de Alta Pressão

Tubo de Saída

Tubos de Linha

Tubos de Redução

Fornecemos tubos, mangotes e acessórios para os parceiros mais exigentes no ramo de bombeamento de 

concreto e hélice contínua. Com constantes testes de limite de pressão, asseguramos a confiabilidade do 

corpo e da ponteira de nossos tubos e mangotes. Só a Differencial Service, que sabe e confia no que produz 

pode dar esta garantia. 

 ACOPLAMENTO

Devido  a matéria prima de procedência 

certificada garantimos confiabilidade e 

segurança para seu equipamento e equipe no 

canteiro de obras. Desenvolvido para suportar 

situações limites de pressão sob entupimento.
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 CONTROLE REMOTO

Contamos com a linha completa de controle 

remoto via cabo ou rádio frequência a 

preços competitivos e pronta entrega.

ACESSÓRIOS

Bico de Projeção de Argamassas

Bicos e Tubulações da Engraxadeira

Borrachas e Vedações

Controles a Cabo e Acessórios

Controles Remotos e Acessórios

Engraxadeira Automática

Engraxadeira Manual

Fitas de Fixação

Projetora de Argamassa

Proteções da Tremonha

Contamos com centenas de acessórios para otimizar o uso de seu equipamento. Tenha maior segurança no 

transporte, confiabilidade e automatização de tarefas. Equipamentos de proteção, automação entre outros. 

Consulte-nos.  Garanta para seu equipamento um maior rendimento e qualidade.
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CONTATOS
Av. Coronel Miguel Brizola de Oliveira, 901

Jardim Alvinópolis - Atibaia - SP

CEP 12943-500

TEL [11] 4414 1270

www.differencialservice.com.br
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