
No dia 19 de outubro, a Maquinaria Telema-
tica realizou um “Open House” para consoli-
dar a parceria junto à Link-Belt. Em setem-
bro deste ano, a empresa costa-riquenha, 
passou a representar a marca a partir da 
venda de escavadeiras, peças e serviços aos 
clientes do país. Segundo Gustavo Monta-
nhan, gerente de Vendas da Link-Belt para 
a região Norte da América Latina, a Costa 
Rica é reconhecida por prezar pela quali-
dade dos equipamentos, e representa um 
dos mercados de maior volume e importân-
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RL MÁQUINAS INAUGURA FILIAL EM TOCANTINS
Com mais de 26 anos de atuação no mercado de ven-
das de equipamentos, peças, locação de máquinas e 
serviços de manutenção, a RL Máquinas é a responsá-
vel por distribuir as escavadeiras da Link-Belt em Goi-
ás, Tocantins e Distrito Federal. Recentemente, a em-
presa anunciou a inauguração de uma nova filial em 
Paraíso do Tocantins, expandindo assim, a distribuição 
das escavadeiras Link-Belt na região Norte do Brasil.cia da América Central no que diz respeito 

à comercialização de máquinas. “O Open 
House se destaca neste cenário como uma 
forma de comunicar o nosso apoio de servi-
ços, peças e vendas localmente, mostrando 
que a Link-Belt oferece todo o atendimento 
necessário por intermédio da Maquinaria 
Telematica”, comenta o gerente. O evento 
reuniu clientes das maiores construtoras 
do país, locadores de equipamentos, novos 
clientes da marca e familiares, que puderam 
conhecer os modelos 210X3E e 130X3E, 
além de apreciar uma boa música, churras-
co e sorteios. O “Open House” também foi 
essencial para estreitar relacionamentos e 
potencializar o fechamento de novos negó-
cios. “O evento mirou e conseguiu trazer os 
mais influentes usuários de escavadeiras 
da Costa Rica”, completa Montanhan. 

DYN MÁQUINAS APRESENTA 
NOVIDADES EM SUA SEDE
A DYN Máquinas, empresa responsável pela 
distribuição das escavadeiras Link-Belt no Rio 
Grande do Sul, exceto Noroeste, que é atendido 
pela Pavimáquinas, passou por uma reestrutu-
ração em sua comunicação visual. A fachada da 
sede, que fica em Nova Santa Rita, região metro-
politana de Porto Alegre (RS), ganhou um totem 
da Link-Belt para reforçar a parceria entre am-
bas as empresas. Além disso, a frota de carros 
da equipe de Vendas da Dyn Máquinas também 
foi envelopada com as informações da marca 
norte-americana. Por fim, cartões de visita e uni-
formes da Link-Belt completaram as novidades!

• PAVIMÁQUINAS GANHA NOVO ESPAÇO EM PASSO FUNDO. 
Com sede em Chapecó (SC), a Pavimáquinas é referência no comércio 
de máquinas pesadas, peças e serviços de manutenção, assistência 
técnica especializada e distribuição de escavadeiras Link-Belt no Oeste 
de Santa Catarina e no Noroeste do Rio Grande do Sul. Recentemente, a 
empresa apresentou ao mercado uma nova filial em Passo Fundo (RS), 
a fim de consolidar a presença da marca na região.

• LINK-BELT INVESTE EM AÇÕES DE SUPORTE AOS PARCEIROS COMERCIAIS. 
Os colaboradores da companhia têm realizado diversas visitas aos distri-
buidores da América Latina, buscando padronizar a comunicação visual, 
bem como estreitar o relacionamento e oferecer treinamentos e suporte 
para que toda rede esteja apta a atender às necessidades dos clientes. 
Mas, para que isso aconteça de maneira integrada é preciso que os par-
ceiros comerciais estejam abertos para estabelecer um relacionamento 
de proximidade com a marca, bem como planejar e investir em ações 
de melhoria, e outras ações de alinhamento do negócio como um todo.

TRAKMAQ ATUALIZA FACHADA E COMUNICAÇÃO 
VISUAL DA FROTA DE CARROS. 
Fundada em 2003, a Trakmaq atende o Vale do Paraíba, 
no Estado de São Paulo, por meio da comercialização 
de escavadeiras Link-Belt, peças e serviços. Para melhor 
atender aos clientes, o distribuidor conta com o suporte 
da fabricante no Brasil para realizar ações de posicio-
namento e reforçar a imagem da marca. Recentemente, 
a Trakmaq reformulou a própria fachada e envelopou a 
frota de carros que atende as demandas de serviços. 



Além de ampliar a rede de distribuido-
res, a Link-Belt tem investido em trei-
namentos, ações de acompanhamento 
e suporte de vendas para os parceiros 
da marca na América Latina. Por isso, 
os colaboradores da Link-Belt no Bra-
sil têm realizado diversas visitas aos 
parceiros comerciais para propor es-
tratégias de comunicação integrada a 
fim de alinhar o negócio como um todo. 
Os distribuidores, por sua vez, aprovei-
tam a proximidade com a marca para 
reestruturar as ações, seja ampliando 
e adesivando a frota dos carros de 
serviços e vendas, adquirindo unifor-
mes novos ou reformulando a fachada 
dos estabelecimentos para reforçar a 
imagem da Link-Belt na América Lati-
na. Ainda falando em marcar presença, 
outro ponto que merece destaque é a 
participação da companhia em eventos 
nacionais e internacionais. Yuri Mon-
teiro, Gerente de Vendas da Link-belt, 
Bárbara Nassif, Analista do Setor Fi-
nanceiro e Adelton Santos, Técnico de 
Serviços da empresa, participaram da 
Festa do Garimpeiro e da Expotã. Já na 
Expo Máquina, feira que é referência 
em equipamentos, produtos e serviços 
para a construção do Paraguai, a marca 
foi representada pela Irimaq, distribui-
dora dos equipamentos no país. Além 
disso, os colabores da Link-Belt do Bra-
sil foram à Lexington e participaram de 
reuniões na matriz da companhia e no 
Centro de Experiência do Cliente para 
alinhar as estratégias de atuação e me-
lhorias da companhia. Em contraparti-
da, a filial de Sorocaba (SP) recebeu a 
visita de Arnold Huerta, da Association 
of Equipment Manufacturers (AEM).  
Para completar, o 16º O Excavador traz 
o engajamento da companhia como pa-
trocinadora da Corrida Pink do Bem. 
Promovido pela Liga Sorocaba de Com-
bate ao Câncer, o evento aconteceu no 
dia 27 de outubro, em Sorocaba (SP), e 
reuniu mais de 2 mil pessoas. Fechan-
do esta edição, compartilhamos o caso 
de sucesso do nosso cliente ARMAC. 
Com oito equipamentos da Link-Belt 
compondo a sua frota, a empresa atua 
em mais de 50 cidades brasileiras. 

Boa leitura! Equipe Link-Belt
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A agenda da SP Máquinas tem sido movimen-
tada nos últimos meses. Entre os dias 18 e 21 
de julho, a empresa participou da Festa do Ga-
rimpeiro, em Peixoto de Azevedo, no Mato Gros-
so. Reconhecida como uma das maiores festas 
da região, o evento reuniu diversos visitantes 
e clientes da Link-Belt. Na ocasião, estiveram 
presentes a equipe da SP Máquinas, em con-
junto com Yuri Monteiro, Gerente de Vendas da 
Link-belt, Bárbara Nassif, Analista do Setor Fi-
nanceiro e Adelton Santos, Técnico de Serviços 
da marca. Os executivos da Link-Belt e os repre-
sentantes da SP Máquinas também participa-
ram da 25ª Exposição Agropecuária e Comercial 
de Guarantã do Norte (Expotã). Realizada entre 
os dias 24 a 28 de julho, em Guarantã do Norte, 
no Mato Grosso, o evento se destaca por reunir 
a cadeia produtiva do setor de agropecuária do 
Portal da Amazônia e do Vale do Peixoto. Já na 
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Exposição Agropecuária de Novo Progresso (Ex-
ponp), entre os dias 14 e 18 de agosto, em Novo 
Progresso, no Pará, a Link-Belt esteve presen-
te com a equipe da SP Máquinas, distribuidor 
dos equipamentos da marca também no Sul do 
Pará, com a presença de Clésio de Paula Filho, 
Diretor Comercial da empresa. Durante os três 
eventos, os visitantes puderam conhecer de 
perto o modelo 210X3E, que foi lançada no Bra-
sil em 2018, na feira M&T Expo. São equipamen-
tos ainda mais potentes, rápidos e precisos. De 
acordo com Yuri Monteiro, Gerente de Vendas 
da Link-Belt, a empresa valoriza os eventos re-
gionais, direcionados a segmentos específicos 
como os garimpeiros. “Oportunidades como es-
sas são fundamentais para expor nossos equi-
pamentos, manter uma relação de proximidade 
e confiança com os clientes, além de promover 
o fechamento de novos negócios”, finaliza Yuri.

A Link-Belt do Brasil recebeu a visita do Di-
retor de Estatísticas para a América Latina 
da Association of Equipment Manufacturers 
(AEM), Arnold Huerta, no dia 23 de julho. 
O executivo veio à Sorocaba (SP) para dar 
suporte à LBX e participar de uma reunião 
com Guilherme Borghi, Gerente de Supor-
te ao cliente, Lúcia Guariglia, Coordenado-
ra de Marketing, e Anna Pinheiro, Analista 
de Marketing, para reforçar o processo de 
report dos números dentro do sistema da 
AEM, bem como estreitar o relacionamento 
com os associados.

Diretor da AEM visita 
escritório da Link-Belt 
em Sorocaba

Recentemente, a Link-Belt passou por uma 
reestruturação em sua fachada para re-
ceber os colaboradores, distribuidores e 
clientes. A sede da Link-Belt no Brasil está 
de cara nova, confira o resultado!

Fachada de cara nova!

SP MÁQUINAS 
PARTICIPA DA FESTA 
DO GARIMPEIRO, 
EXPOTÃ E EXPONP 
2019

Sorocaba/SP - Brasil
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No mês dedicado a ações de combate e pre-
venção ao Câncer de Mama, a Link-Belt do 
Brasil mostrou mais uma vez o comprometi-
mento da empresa com a causa. Reconhecida 
pelo engajamento com o Outubro Rosa, entre 
as ações da empresa está a Pink-Belt, uma 
escavadeira hidráulica da série Spin Ace, pin-
tada de cor-de-rosa, que passa por diversas 
cidades americanas, durante um ano e meio. 
A escavadeira mascote da causa visita distri-
buidores e eventos beneficentes até chegar 
na Conexpo, em Las Vegas, quando é leiloada 
e tem toda renda revertida para entidades 
que atuam na luta contra a doença. Esse tour 
recebe o nome de “Diggin’ For a Cure” e está 
em sua 3ª edição. Em 2019, a empresa patro-
cinou a 5ª edição da “Corrida Pink do Bem”, 
promovida pela Liga Sorocabana de Combate 
ao Câncer de Mama. A corrida aconteceu no 
dia 27 de outubro, no Parque das Águas em 
Sorocaba (SP) e contou com a participação de 
mais de duas mil pessoas entre maratonistas 
e visitantes. Uma equipe de dez colaborado-
res representou a empresa e reforçou que 
solidariedade é o melhor caminho no comba-
te ao câncer. A Link-Belt esteve presente no 

A Expo Maquina aconteceu entre os dias 22 e 
25 de agosto, na cidade de Assunção, no Pa-
raguai. A feira é referência em equipamentos, 
produtos e serviços para a construção no país. 
A Link-Belt foi representada por Cássio Cosen-
tino, Gerente Regional para a América Latina, 
além de Guillermo Irigoitia, Diretor da Irimaq, 
distribuidor das escavadeiras Link-Belt. Na oca-
sião, as escavadeiras modelos 210X3E e 350X2 
foram exibidas para os mais de 4.500 visitantes 
da feira. A Irimaq atua no mercado há mais de 
40 anos como representante de diversas mar-
cas e equipamentos para mineração, constru-
ção civil, construção em geral e pavimentação 
no Paraguai. “Nosso mercado de construção 
passa por um de seus melhores momentos. 
Participar da Expo Maquina foi essencial para 
reforçar a presença da Irimaq como represen-
tante local da Link-Belt”, afirma Guillermo. Para 
o Gerente Regional da Link-Belt para a América 
Latina, a participação no evento foi fundamen-
tal para a divulgação na região e estreitar o re-
lacionamento da marca no mercado paraguaio, 
principalmente, no que se refere ao setor de 
mineração. “Atuamos em diversos nichos de 
mercado. Para a mineração, oferecemos máqui-
nas de 35 toneladas que comportam o traba-
lho nas pedreiras” enfatiza Cosentino. O execu-
tivo também pontua que, além de representar 
a Link-Belt no evento a feira foi um momento 
importante para a prospecção de clientes e 
fechamento de novos negócios.

Entre os dias 26 e 29 de agosto, Matheus 
Fernandes, Gerente Geral da Link-Belt para 
América Latina, Gustavo Caixeiro, Business 
Controller, Lúcia Guariglia, Coordenadora de 
Marketing, e Fernanda Prado, Analista de 
Vendas, visitaram a sede da LBX Company, 
em Lexington, nos Estados Unidos. Duran-
te a visita, a equipe brasileira participou de 
reuniões na matriz da companhia, bem como 
no Centro de Experiência no Cliente a fim 
de alinhar processos, integrar as equipes, 
estreitar o relacionamento, além de buscar 
ações de melhoria para os distribuidores.

LINK-BELT DO 
BRASIL APOIA CORRIDA 
“PINK DO BEM” CONTRA 
O CÂNCER DE MAMA

evento com um estande, onde havia a ação 
de foto lembrança, em que os participantes 
puderam tirar fotos em pontos turísticos da 
cidade de Sorocaba acompanhados das tradi-
cionais escavadeiras vermelhas da companhia 
e também da Pink-Belt. No kit dos corredores, 
foram entregues o chaveiro da escavadeira 
cor-de-rosa, acompanhado de folder contan-
do a história da empresa. Durante o mês de 
outubro, as líderes da Liga Sorocabana de 
Combate ao Câncer conheceram as instala-
ções da Link-Belt no Brasil. Elas apresenta-
ram aos colaboradores as ações desenvolvi-
das pela entidade, que atua na cidade desde 
1975, oferecendo serviços de prevenção e de-
tecção do câncer em mulheres. Aproximar a 
comunidade local, bem como investir em pro-
jetos de desenvolvimento social fazem parte 
do compromisso da Link-Belt e a Pink do Bem 
só veio somar em mais uma ação da marca em 
prol do combate ao câncer de mama.

Irimaq participa da 
III Expo Maquina

Equipe do Brasil 
visita sede da LBX, 
em Lexington

internacional

evento

MAQUINARIAS, REPUESTOS Y SERVICIOS



04 AGO | SET | OUT 19

Cliente da fabricante desde 2015, a empre-
sa possui oito equipamentos da marca, de 
três modelos diferentes, em sua frota. Lo-
calizada em Cotia (SP), a ARMAC é referên-
cia na locação de equipamentos pesados e 
plataformas elevatórias para construção 
civil, infraestrutura e agricultura nas regi-
ões Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Em ope-
ração há mais de 40 anos e com mais de 
400 equipamentos no portfólio, a empresa 
possui 70 escavadeiras para locação, sen-
do oito da Link-Belt: três do modelo 210X2, 
três 80 Spin Ace e duas no modelo 130X2, 
representando 11% da frota, conforme ex-
plica Renato Leite, Coordenador Comercial 
da ARMAC. “Nós já conhecíamos a marca e 
o selo de qualidade da Link-Belt no exte-
rior como referência no maior mercado de 
máquinas do mundo, os Estados Unidos. A 
qualidade dos produtos fez com que supe-
rássemos as barreiras de a marca não ser 
tão conhecida no Brasil e adquiríssemos a 
primeira máquina em 2015. Posteriormente, 
aumentamos a frota com novos modelos da 
fabricante”, conta Renato Leite. O coorde-
nador destaca que o diferencial da marca 
é a disponibilidade do equipamento para as 

ESCAVADEIRAS 
LINK-BELT SE 
DESTACAM ENTRE 
OS EQUIPAMENTOS 
DA ARMAC

No dia 03 de agosto, Lúcia Guariglia, Coor-
denadora de Marketing, Gustavo Totina, Ge-
rente Regional de Vendas, e Anna Pinheiro, 
Analista de Marketing, estiveram em São 
José dos Campos, na região do Vale do Pa-
raíba, para visitar um de seus distribuido-
res: a Trakmaq, primeira parceira da marca 
no Brasil. A visita teve como objetivo es-
treitar o relacionamento entre a fabricante 
e o distribuidor, além de alinhar ações de 
marketing, processos e reforçar estraté-
gias integradas de comunicação.

No dia 27 outubro, às 16h, Eric Sauvage, CEO 
da LBX Company, Chris Wise, Gerente de 
Desenvolvimento de Distribuidor, e, Adam 
Woods, Gerente de Produtos da LBX dos Estados 
Unidos, participaram do “Inside the Blueprint” 
exibido na Fox Business. Durante o programa, os 
executivos apresentaram a história da LBX, os 
valores, além dos benefícios das escavadeiras, 
impacto na indústria e o futuro da companhia. 
Veja a participação dos executivos no programa. 
Copie o link e cole em seu navegador: https://
pt.lbxco.com/ceo-da-lbx-company-participa-de-
programa-na-fox-business/

Trakmaq recebe 
visita de colaboradores 
da Link-Belt

CEO da LBX Company 
participa de programa 
na Fox Business

case

operações do cliente. “As máquinas não pa-
ram por problemas de manutenção. A dura-
bilidade das peças e a quantidade de horas 
rodadas são outros pontos que merecem 
destaque”, comenta. Entre os equipamen-
tos Link-Belt que a empresa possui, os mo-
delos 210X2 já somam mais de 16 mil horas, 
já os modelos 130X2 contabilizam mais de 
900 horas e os modelos 80 Spin Ace somam 
mais mil horas em operação. O modelo 130 
X2, tem peso operacional de 12.900 kg. Já o 
80 Spin Ace pesa 8.430 kg, e o 210X2, 21.500 
kg. Seguindo o padrão de qualidade da Link-
-Belt, as máquinas são reconhecidas pela 
versatilidade, produtividade, baixo consumo 
de combustível, segurança e durabilidade.
Sobre o relacionamento com a marca e a 
qualidade dos equipamentos, Renato enfati-
za que fatores como a eficiência, segurança 
e resistência dos equipamentos garantem o 
sucesso das operações. “A máquina quebra 
tão pouco que o pós-venda não é uma pre-
ocupação que temos com a Link-Belt. São 
equipamentos ultra confiáveis, que agra-
dam nossos clientes tanto pela disponibi-
lidade, quanto pelo conforto proporcionado 
aos operadores”, finaliza.

Queremos agradecer a todos que participaram da campanha 
#momentosLinkBelt, e compartilharam suas fotos preferidas com 
nossos equipamentos nas redes sociais. Em 2020 contamos com 
vocês para continuar construindo a história da nossa companhia. 
Para participar é fácil: poste sua foto usando a hashtag da 
campanha e deixe seu perfil aberto para que possamos encontrá-
lo. Copie o link e cole em seu navegador: https://pt.lbxco.com/
imprima-voce-mesmo-o-nosso-calendario-link-belt-2020/


