
Com a frota renovada e uniforme novo, a 
equipe de Suporte ao Cliente e ao Produ-
to da Link-Belt está cada vez melhor para 
atender as necessidades dos clientes da 
marca. As mudanças comprovam que, para 
muito além da venda de escavadeiras, a 
companhia se preocupa em oferecer um 
pós-vendas de qualidade, customizado para 
atender às demandas de cada tipo de públi-
co. Por esse motivo, o departamento possui 
uma equipe de técnicos especializados e 
com amplos conhecimentos sobre os pro-
dutos, motores ISUZU e aplicações, além de 
contar com o apoio de uma rede de distri-
buidores igualmente capacitados em toda a 
América Latina. “Nossa rede de distribuido-

Publicação da Link-Belt América Latina para distribuidores, clientes e parceiros.

O EXCAVADOR
Ano 4 |  Número 15 |  Mai/Jun/Jul 2019

CADA VEZ MAIS
FOCADA NO CLIENTE, 
EQUIPE DE CUSTOMER 
SUPPORT ESTÁ DE 
CARA NOVA

01  MAI | JUN | JUL  19

BRL version

res trabalha com metodologia, ferramentas 
e logística apropriadas para atender aos 
clientes, contando sempre com um corpo 
técnico altamente treinado diretamente 
pela fábrica”, diz Guilherme Borghi, Geren-
te de Suporte ao Produto e ao Cliente da 
Link-Belt no Brasil e responsável pelos trei-
namentos da companhia. Entre os pontos 
positivos da área, Borghi destaca a alta dis-
ponibilidade de peças. “Contamos com um 
Centro de Distribuição e um depósito com 
uma infraestrutura moderna e alta capaci-
dade de armazenagem e logística, dentro 
de rígidos padrões de segurança”, comple-
menta. Localizado na filial de Sorocaba (São 
Paulo, Brasil), local estratégico próximo aos 
principais polos logísticos do país, o depó-
sito possui uma área útil de 1.500 m² e reú-
ne cerca de 60 mil itens em estoque, sendo 
composto por peças originais Link-Belt e 
ISUZU 100% japonesas, com total garantia, 
que variam desde kits de vedação para com-
ponentes hidráulicos de alta performance 
até motores completos de uma escavadei-

ra. Além disso, o ótimo relacionamento da 
equipe de Customer Support com a ISUZU 
garante condições comerciais favoráveis 
para os clientes da marca. Segundo Borghi, 
a prioridade do departamento é atender, 
com agilidade, as paradas não programadas 
de máquinas. Detectada com urgência, a 
equipe interna da Link-Belt no Brasil aciona 
a logística para que as peças possam estar 
disponíveis a toda Rede de Distribuição em 
até 48 horas com uma disponibilidade de 
balcão superior a 98%. Este esforço reforça 
a importância da aplicação de peças genuí-
nas de alta qualidade e com procedência de 
origem, única opção para que a escavadeira 
traga os resultados esperados e garanta 
a sua alta performance já conhecida pelo 
baixo consumo com altíssima produção. “Te-
mos como visão e compromisso um padrão 
de excelência em tudo o que fazemos e não 
medimos esforços para chegar até esses 
clientes, estejam eles onde estiverem, com 
soluções completas, rápidas e eficazes”, fi-
naliza Borghi.
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Iniciamos o segundo semestre do ano 
com muitas novidades para os nossos 
distribuidores e clientes. A primeira 
delas diz respeito à equipe de Supor-
te ao Cliente e ao Produto da Link-Belt, 
que está de cara nova para atender 
as necessidades dos clientes da mar-
ca de maneira cada vez mais eficiente. 
Com frota renovada e uniforme novo, 
o time da companhia se preocupa em 
oferecer um pós-vendas de qualidade, 
por meio de profissionais especiali-
zados e com amplos conhecimentos 
sobre os produtos, motores ISUZU e 
aplicações. Por falar nisso, a Link-Belt 
promoveu dois treinamentos importan-
tíssimos nos últimos meses. O primeiro 
deles, teve como foco capacitar os dis-
tribuidores sobre as peças presentes 
nos equipamentos da marca. Já o se-
gundo, foi focado nos motores ISUZU, 
que acompanham as escavadeiras das 
séries X3E e X2. A ação reuniu cerca 
de doze participantes, entre técnicos 
e mecânicos, incluindo representan-
tes do Brasil, México, Guatemala, Costa 
Rica, Paraguai e Chile. Outro tema que 
ganhou bastante destaque nesta edi-
ção foi o intercâmbio de conhecimento 
entre profissionais do Japão, Estados 
Unidos e países da América Latina. Por 
exemplo: a equipe de Supply Chain, da 
LBX Company, esteve na unidade de 
Sorocaba (SP) para ministrar um treina-
mento para as colaboradoras de Ven-
das Internas e Importação. Além disso, 
Guilherme Borghi, Gerente de Suporte 
ao Cliente e ao Produto da Link-Belt 
no Brasil, Shotaro Aoe, Especialista de 
Inteligência de Mercado da LBX Com-
pany, e Tomomi Sato, do departamento 
de Marketing da Sumitomo, se uniram 
para visitar clientes da América Latina, 
especialmente no Chile e Brasil, com o 
objetivo de aprofundar o conhecimen-
to sobre diferentes mercados de atu-
ação da marca. Por fim, os executivos 
Matheus Fernandes, Gustavo Caixeiro e 
Gustavo Montanhan, fizeram visitas aos 
distribuidores Partequipos, na Colôm-
bia, La Conquista, na Guatemala, e R&B 
Power, em Porto Rico, para estreitar 
o relacionamento com os parceiros da 
América Latina. Novidades sobre dois 
novos distribuidores (DYN Máquinas e 
Maquinaria Telemática) completam as 
boas novas desta edição.
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Matheus Fernandes, gerente geral de Vendas 
da Link-Belt na América Latina, e Gustavo Cai-
xeiro, Business Controller da companhia, esti-
veram em Tóquio, no Japão, entre os dias 16 e 
17 de maio, para participar do “Mini Business 
Review”. Trata-se de uma reunião promovida 
pela Sumitomo – grupo do qual a LBX Com-
pany faz parte – para falar sobre o andamento 
das operações da Link-Belt no primeiro tri-
mestre do ano e traçar os objetivos para os 
próximos 90 dias. “Além de proporcionar uma 
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aproximação com pessoas chaves da operação 
da Sumitomo, que nos oferecem suporte dia-
riamente, tivemos a oportunidade de mostrar 
toda a evolução que conseguimos em termos 
de relacionamento com os distribuidores da 
América Latina, por meio da nomeação de 
parceiros em países onde não atuávamos an-
teriormente”, pontuou Caixeiro. Por fim, a reu-
nião também abordou a estratégia de médio 
prazo da Link-Belt do Brasil e o aquecimento 
da indústria de escavadeiras no país.

EQUIPE DO BRASIL 
PARTICIPA DE MINI 
BUSINESS REVIEW, 
EM TÓQUIO

No dia 14 de maio, a filial brasileira da Link-
-Belt recebeu a visita de três alunas do curso 
de Engenharia de Produção e integrantes da 
empresa-júnior Líder, da Universidade Fede-
ral de São Carlos. Recepcionadas pelas áreas 
de Recursos Humanos, Marketing e Suporte 
ao Cliente da empresa, as visitantes puderem 
conhecer um pouco mais sobre a história 
da Link-Belt, toda a estrutura de logística e 
armazenagem de materiais da unidade, bem 
como demais processos internos. Como ob-
jetivo final, nos próximos meses eles deverão 
sugerir melhorias nos processos da compa-
nhia, que serão avaliados internamente. 

Link-Belt recebe jovens 
estudantes da UFSCAR 

Em maio, a equipe de Supply Chain da LBX 
Company, composta por Monica Crawford e 
Robert Lohr, esteve na unidade de Soroca-
ba (SP) para ministrar um treinamento para 
as colaboradoras Fernanda Prado, Camila 
Vurtz e Ingrid Faria. As profissionais, que já 
trabalhavam para o Brasil, assumiram recen-
temente as atividades de Vendas Interna e 
Importação da companhia para toda a Amé-
rica Latina. Vindos diretamente da matriz, em 
Lexington, os visitantes aproveitaram a visita 
para padronizar processos e acompanhar o 
crescimento da filial brasileira. 

Link-Belt recebe equipe 
de Supply Chain dos EUA 
em visita à filial brasileira

Supply chain é um termo em inglês que significa literalmente “cadeia de suprimentos”. Ele se refere aos processos e aos 
diversos caminhos por quais passam os produtos, desde a retirada da matéria-prima até a entrega ao consumidor final.



Na primeira semana de julho, aconteceu mais 
uma edição do Parts Training, evento dedi-
cado à capacitação dos responsáveis pela 
venda de peças dentro dos distribuidores 
da Link-Belt. Além do treinamento teórico e 
prático de peças, os participantes receberam 
orientações tanto sobre o uso do sistema de 
peças e oportunidades de negócio, quanto 
sobre atendimento ao cliente e a história da 
companhia. A ação foi conduzida por Cassiano 
Cavalciuk, coordenador de Venda de peças da 
Link-Belt. Já entre os dias 22 e 25 de junho, 
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Em maio, a Link-Belt anunciou a DYN Máqui-
nas como o mais novo distribuidor das esca-
vadeiras da marca no Brasil. Sediada em Nova 
Santa Rita (RS), a nova parceira irá atuar no 
Rio Grande do Sul, com exceção do Noroeste 
do Estado, por meio de um escopo completo 
de atendimento aos clientes locais, o que in-
clui a venda de equipamentos, peças e servi-
ços. Segundo Gustavo Totina, gerente regional 
de Vendas da Link-Belt, o Rio Grande do Sul 
encerrou o ano de 2018 entre os estados com 

Ouvir a voz dos clientes e trabalhar em con-
junto para entender as reais necessidades 
de cada um deles são algumas das priorida-
des da Link-Belt. Por isso, durante o mês de 
junho, Guilherme Borghi, Gerente de Suporte 
ao Cliente e ao Produto da Link-Belt no Bra-
sil, e Shotaro Aoe, Especialista de Inteligência 
de Mercado da LBX Company, estiveram no 
Chile para visitar alguns clientes, com o apoio 
do distribuidor Lucasmaq, e avaliar o merca-
do florestal. Na ocasião, eles entrevistaram 
operadores e clientes, bem como analisaram 
as demandas locais e a possibilidade de, futu-
ramente, atender este segmento no país, que 
é um dos maiores produtores de madeira e 
celulose das Américas. A missão recebeu o su-
porte de Cassio Cosentino, Gerente Regional 
da região, e de Adam Woods, Gerente de Pro-
dutos nos USA. Posteriormente, a dupla par-
tiu rumo ao Brasil e se juntou a Tomomi Sato, 
do departamento de Marketing da Sumitomo, 
para visitar clientes de Norte a Sul do país e 
conhecer um pouco mais sobre as aplicações 
de mineração nestas localidades. A jornada 
começou pela região do distribuidor SP Máqui-
nas, responsável pelo atendimento da marca 
no Mato Grosso e Sul do Pará. Na sequência, 
eles foram até o Sul para entender a realidade 
das aplicações florestais, de terraplenagem e 
de construção civil, passando pelas cidades 
paranaenses Paulo Frontim, São Matheus do 
Sul e Curitiba. O propósito principal dessas 
visitas foi analisar as opiniões dos clientes 
sobre o conceito do Projeto X3E, testado no 
Clinic Test, em 2016, bem como avaliar se os 
modelos atingiram os objetivos propostos no 
conceito e estudar as futuras necessidades 
de evoluções, além de entender as realidades 
dos contextos locais no Brasil (como trans-
porte, acessos e distâncias envolvidas). A ação 
terminou com uma visita à fábrica da Sumito-
mo, em Itu (SP), e ao escritório da Link-Belt do 
Brasil, localizado em Sorocaba (SP).

DYN MÁQUINAS E 
MAQUINARIA TELEMÁTICA 
são os novos distribuidores 
da Link-Belt 

os melhores resultados no que tange a venda 
de escavadeiras. “Trata-se de um estado que 
valoriza muito a qualidade do produto, bem 
como um pós-vendas de alto nível, requisitos 
que fazem parte dos nossos princípios”, disse 
o executivo ao listar os fatores que represen-
tam um cenário positivo para a nova parceria. 
Mas não para por aí. Em julho, a Link-Belt tam-
bém consolidou a parceria com a Maquinaria 
Telemática (MT) para a comercialização de es-
cavadeiras na Costa Rica. Sediada em San José, 
a empresa vem para consolidar a presença da 
LBX em um dos mercados de maior volume 
e importância da América Central no que diz 
respeito à comercialização de máquinas. “O 
mercado da Costa Rica é conhecido por bus-
car equipamentos de qualidade premium, que 
são utilizados, principalmente, na construção 
horizontal e em projetos de infraestrutura e 
de vias”, pontua Gustavo Montanhan, gerente 
de Vendas da Link-Belt na América Latina. Se-
gundo ele, a aliança entre as duas empresas 
considerou o aporte de conhecimento sobre 
escavadeiras por parte da Maquinaria Telemá-
tica, bem como a capacidade de investimento 
do distribuidor em um momento de retomada 
de crescimento do país. Tanto os represen-
tantes da DYN Máquinas quanto os da Maqui-
naria Telemática já receberam treinamentos 
sobre os produtos e processos da Link-Belt, 
para alinhar o negócio como um todo e garan-
tir o sucesso das operações. 

Link-Belt promove
treinamento de peças
e de motores ISUZU

América Latina, EUA e 
Japão unem forças

a companhia promoveu um treinamento téc-
nico avançado de diagnóstico e manutenção 
dos motores da marca ISUZU, que equipam 
as escavadeiras Link-Belt para as séries X3E 
e X2. Destinado aos distribuidores de toda 
a América Latina, a ação abordou o estudo 
da performance por meio de sistemas ele-
trônicos e testes práticos, com o objetivo de 
melhorar ainda mais o atendimento para os 
clientes Link-Belt. O treinamento aconteceu 
na unidade brasileira da companhia, em So-
rocaba (SP), e reuniu cerca de doze partici-
pantes, entre técnicos e mecânicos, incluindo 
representantes do Brasil, México, Guatemala, 
Costa Rica, Paraguai e Chile. Por parte da 
Link-Belt, estiveram presentes: Guilherme 
Borghi, Gerente de Suporte ao Cliente, Cássio 
Cosentino, Gerente Regional, Jorge Palacio, 
Gerente de Pós-Vendas da América Latina, e 
Grant Kirk, Gerente de Treinamentos de Ser-
viços da LBX Company dos EUA.

internacional
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A LBX Company inaugurou, em junho, seu 
novo “Centro de Experiência do Cliente”, em 
Lexington, Kentucky. Com uma área de mais 
de 100 mil m², o espaço será destinado a 
programas de experiência do cliente, in-
cluindo treinamento de distribuidores, de-
monstrações de produtos e outros eventos. 
A cerimônia de lançamento reuniu diversos 
representantes da companhia, como Eric 
Sauvage, Presidente e CEO da LBX Com-
pany, além de autoridades políticas como 
Linda Gorton, prefeita de Lexington, e Matt 
Bevin, governador de Kentucky. Durante o 
evento, Linda elogiou e parabenizou a LBX 
por seu crescimento contínuo. “Trabalha-
mos muito para ajudar as empresas locais 
a crescer e a LBX faz parte de uma família 
bem-sucedida de empresas sediadas aqui 
em Lexington, tornando-se uma história de 

“CENTRO DE 
EXPERIÊNCIA DO 
CLIENTE” É INAUGURADO
EM LEXINGTON, EUA

Distribuidora das escavadeiras Link-Belt na 
Colômbia, a Partequipos foi uma das expo-
sitoras de destaque da Expoconstrucción y 
Expodiseño deste ano. Realizada entre os 
dias 14 e 19 de maio, em Bogotá, o even-
to teve como objetivo promover o desen-
volvimento e crescimento dos setores de 
construção e infraestrutura. Na ocasião, a 
equipe da Partequipos, em conjunto com 
Gustavo Montanhan, gerente de Vendas da 
Link-Belt na região, apresentou os modelos 
130X3E, 210X3E e 75 Spin Ace aos visitan-
tes da feira. 

Com o objetivo de estreitar cada vez mais o 
relacionamento com os parceiros da Améri-
ca Latina e entender as necessidades espe-
cíficas de cada mercado, a equipe da Link-
-Belt visitou os distribuidores Partequipos, 
na Colômbia, La Conquista, na Guatemala, e 
R&B Power, em Porto Rico. Conduzida por 
Matheus Fernandes, Gerente Geral de Ven-
das da Link-Belt na América Latina, Gustavo 

Link-Belt visita
distribuidores da 
Colômbia, Guatemala
e Porto Rico
giro

Partequipos participa 
da Expoconstrucción 
2019

evento

sucesso. Essa nova instalação ajudará seu 
crescimento a continuar”, disse a prefei-
ta. O governador de Kentucky, por sua vez, 
destacou a importância da empresa como 
um empregador dinâmico e valioso parceiro 
corporativo na cidade. Para Eric Sauvage, a 
inauguração do “Centro de Experiência do 
Cliente” marca o ponto culminante de uma 
visão que começou há vários anos. “Uma vi-
são para apoiar continuamente nossos dis-
tribuidores, clientes, funcionários e a comu-
nidade como um todo”, disse. O executivo 
também salientou que o novo Centro já está 
com um calendário cheio para 2019, que in-
clui treinamentos de produtos e serviços, 
dias de demonstração aos clientes, clinic 
tests e eventos de filantropia. Futuramente, 
o local poderá ser visitado por clientes de 
toda a América Latina. 

Caixeiro, Business Controller da companhia, 
e Gustavo Montanhan, Gerente de Vendas na 
América Latina, a ação também incluiu a visita 
a alguns clientes locais. Segundo os executi-
vos, este giro pelos países latino-americanos 
foi muito positivo, pois permitiu que eles en-
tendessem as particularidades de cada local 
com mais detalhes, incluindo as dificuldades 
que cada um deles têm no que tange as ques-
tões logística, política e financeira. 

Não deixe de participar da campanha 
#momentosLinkBelt! É muito simples: 
basta compartilhar suas fotos preferidas, 
que estejam relacionadas com a empresa, 
em suas redes sociais marcando a hash-
tag e deixando o perfil aberto para que 
possamos encontrá-lo. Seus momentos 
são nossa alegria e nos ajudam a cons-
truir a história da Link-Belt! 


