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Agradecemos a colaboração de todos que 
contribuíram compartilhando os #Momen-
tosLinkBelt em 2019. Preparem suas câme-
ras para 2020. Seus momentos são muito 
importantes para nós. Por isso, continua-
remos acompanhando-os! Faça o downlo-
ad do calendário da Link-Belt de 2020.

CALENDÁRIO DA 
LINK-BELT DE 2020

capa

Entre os dias 10 e 14 de março, a Link-Belt 
participará da Conexpo 2020, a maior feira 
de construção da América do Norte, em Las 
Vegas/Estados Unidos. Durante o evento, 
a marca apresentará aos visitantes dois 

Anote em sua agenda: 
a Conexpo 2020 está 
chegando!

estandes: um deles localizado no pavilhão 
interno “North Hall” (N-12865), e o outro 
na área externa “Festival Ground” (F-5342). 
Serão apresentados doze equipamentos na 
área externa e duas escavadeiras na área 
interna, com destaque para um único mo-
delo da série X3E, indicado especialmente 
para o mercado da América Latina. Acom-
panhe nossas redes sociais e confira todas 
as novidades da Link-Belt no evento.

Copie o link abaixo, cole na URL do seu 
navegador e faça o download e imprima! 
LINK - https://pt.lbxco.com/imprima-
voce-mesmo-o-nosso-calendario-link-
belt-2020/



O 17º O Excavador inicia o ano com 
grandes novidades. Nesta edição, 
trazemos informações sobre a par-
ticipação da Link-Belt em grandes 
eventos, como, por exemplo, na Co-
nexpo 2020, que será realizada entre 
os dias 10 e 14 de março, em Las 
Vegas (Nevada, EUA). Na ocasião, a 
companhia contará com dois estan-
des, um interno e outro externo, e 
apresentará 14 equipamentos ao 
público, incluindo um no modelo da 
série X3E – voltado ao mercado da 
América Latina. A companhia esteve 
presente no evento de lançamento 
da M&T Expo 2021, que acontecerá 
entre os dias 5 e 8 de julho de 2021, 
no São Paulo Expo Exhibition & Con-
vention Center. Além disso, o Geren-
te Geral da Link-Belt para a América 
Latina, Matheus Fernandes, traz um 
balanço do ano de 2019, bem como 
a atuação e a performance da com-
panhia, a retomada de investimentos 
neste segmento, bem como pers-
pectivas para 2020. Outro destaque 
desta edição é o crescimento da atu-
ação da Link-Belt no mercado latino 
americano com um novo distribuidor 
no Peru, a Malvex del Peru, que irá 
atuar na venda de equipamentos, pe-
ças e serviço de pós-vendas. A visita 
do editor-chefe e do diretor regional 
da revista Construcción Pan-Ameri-
cana, na sede da Link-Belt no Brasil, 
o investimento do time de Marketing 
em novas ferramentas de comunica-
ção com os distribuidores, e a refor-
mulação do centro de distribuição 
da marca no Brasil afim de otimizar 
o espaço e principalmente, melho-
rar cada vez mais o atendimento às 
demandas dos clientes e parceiros 
completam as notícias da 17ª edição.

Boa leitura! Equipe Link-Belt
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No dia 03 de dezembro, o editor-chefe da 
revista Construcción Pan-Americana, Enri-
que Saez, e o Diretor Regional da publicação 
no Brasil, Luiz Fernando Serra, estiveram na 
sede da Link-Belt, em Sorocaba (SP). Na oca-
sião, Enrique Saez, que estava de passagem 
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Atuando como um canal direto de comuni-
cação junto aos clientes e distribuidores, o 

Aproveite os conteúdos 
presentes no website da 
Link-Belt

LINK-BELT RECEBE
VISITA DE JORNALISTAS 
DA CONSTRUCCIÓN 
PAN-AMERICANA

pelo Brasil, realizou uma entrevista com Gui-
lherme Borghi, gerente de Suporte ao Clien-
te e ao Produto, para levantar informações 
sobre o mercado, bem como os planos da 
marca para 2020, principais equipamentos 
e a participação na Conexpo, a maior feira 
de construção da América do Norte. Além de 
Guilherme Borghi, acompanharam a entre-
vista a coordenadora de Marketing da Link-
-Belt para a América Latina, Lúcia Guariglia, 
a Analista de Marketing, Anna Pinheiro, e a 
equipe de assessoria de imprensa.

site da Link-Belt reúne informações sobre 
a marca, folhetos técnicos sobre os equi-
pamentos, portfólio de distribuidores do 
Brasil e da América Latina, press releases, 
informativos, destaques da companhia na 
mídia, entre outros assuntos. Todo con-
teúdo presente no site foi previamente 
aprovado como oficial da marca e pode ser 
replicado pelos distribuidores. Além disso, 
para atender também aos parceiros e clien-
tes da América Latina, a companhia investiu 
na criação de uma plataforma em espanhol 
que está em processo de finalização.

Acesse: https://pt.lbxco.com/
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No início de 2018, a Pavimáquinas Equipa-
mentos, distribuidora com sede em Chape-
có (SC) e filial em Passo Fundo (RS), perce-
beu a necessidade de expandir a atuação 
no mercado. Até então, a empresa apostava 
apenas na comercialização de retroescava-
deiras e minicarregadeiras. Havia ainda um 
potencial a ser explorado no segmento de 
equipamentos pesados e foi exatamente 
nesse período que o relacionamento en-
tre a distribuidora e a Link-Belt começou. 
Com mais exatidão, a parceria entre as 
duas empresas iniciou em maio daquele 
ano. Ricardo Bolis, vendedor externo da Pa-
vimáquinas, se destaca quando o assunto 
é comprometimento com o trabalho, prin-
cipalmente na venda dos equipamentos 
da companhia. Ricardo, atua no mercado 

Malvex del Peru irá atuar na venda de equi-
pamentos, peças, além do serviço de pós-
-vendas. Seguindo uma estratégia de negó-
cios focada em crescer no mercado latino 
americano, a Link-Belt anuncia seu novo 
distribuidor peruano. A Malvex del Peru, 
presente no país há cerca de 50 anos, será 
responsável por revender os equipamen-
tos e peças da marca, além de prestar 
todo o atendimento em pós-vendas.  Com 
a novidade, a Link-Belt garante maior capi-
laridade em setores como os de minera-
ção e infraestrutura no país vizinho. Para 
Anna Malmstrom, gerente de Finanças da 
Malvex, as vantagens também se esten-
dem à distribuidora, que visa o aumento 
de vendas nesses e em outros segmentos. 
“A parceria com uma marca de peso como 
a Link-Belt fortalecerá a nossa presença”, 
afirma. Para alcançar o sucesso na parce-
ria, as empresas apostam em duas frentes 
de trabalho. A primeira é a apresentação 
dos equipamentos ao mercado, iniciando 
com o público que já se relaciona com a 
Malvex de alguma forma. “Já existe um elo 
importante nesses casos e, acima de tudo, 
há também a confiança na nossa marca”, 
explica Malmstrom. Já a segunda frente 
de trabalho será a oferta de um pós-ven-
da de qualidade, uma vez que a companhia 
peruana conta com unidades em locais es-
tratégicos, como as cidades de Lima (capi-
tal) e Arequipa (importante polo), além de 
garantir um atendimento à nível nacional, 
com equipe especializada e amplo estoque 
de peças. “É fundamental oferecermos um 
serviço técnico de resposta rápida para 
todo o território, utilizando de conheci-
mento hidráulico e eletrônico”, reforça a 
gerente. Para o futuro, ainda há planos 
de abertura de uma nova unidade física 
da distribuidora para atendimento e o au-
mento da equipe técnica de acordo com a 
demanda.

PAVIMÁQUINAS
APOSTA NO PÓS-VENDA
PARA ESTREITAR 
RELACIONAMENTOS

Link-Belt firma
parceria com novo 
distribuidor no Peru 

de vendas de equipamentos há mais de 10 
anos. Dedicado, o vendedor passou a visitar 
alguns proprietários de equipamentos da 
marca e a escutar o que eles tinham a dizer. 
Não tardou para que viesse a escolha por 
revender a Link-Belt. “Chegamos a cogitar 
outras máquinas, mas precisávamos pen-
sar em um pós-venda de qualidade, que nos 
aproximasse dos nossos clientes”, explica. 
“Ao conversar com pessoas que já tinham 
máquinas Link-Belt, escutamos muitos elo-
gios. Era incrível o nível de satisfação des-
ses proprietários”, continua. Reconhecido 
pelo entusiasmo e pela paixão ao trabalho, 
o vendedor destaca que o seu empenho 
está diretamente ligado à marca. “A minha 
paixão pela Link-Belt está totalmente ligada 
ao posicionamento da marca, à qualidade 
dos equipamentos, à equipe e toda a es-
trutura entregue aos distribuidores. Eu me 
identifiquei muito com a marca, sou apaixo-
nado pela Link-Belt e não me vejo atuando 
neste segmento sem vender os equipamen-
tos da companhia”, declara Ricardo. Entre 
os fatores que influenciaram na escolha es-
tavam a robustez dos equipamentos, a alta 
durabilidade da parte rodante, economia de 
combustível, a tecnologia empregada nos 
painéis, além da facilidade de manutenção.   
A decisão se mostrou acertada e, atualmen-
te, a Pavimáquinas é revendedora autoriza-
da da linha de escavadeiras hidráulicas a 
partir de 8 toneladas. Desde a formalização 
da parceria, 18 equipamentos Link-Belt já 
foram comercializados pela distribuidora, 
sendo 17 deles vendidos por Bolis. “Clien-
tes, em geral, experimentam muitas marcas 
e comprovam que preço baixo, durabilidade 
e rendimento não andam juntos, pois falta 
qualidade e pós-venda – e nesse quesito, 
estamos bem posicionados”, finaliza. 

Equipe da Link-Belt
participa do lançamento 
M&T Expo 2021, 
em São Paulo

internacional

No dia 05 de novembro, a coordenadora 
de Marketing da Link-Belt para a Améri-
ca Latina, Lúcia Guariglia, e a Analista de 
Marketing, Anna Pinheiro estiveram no lan-
çamento da M&T Expo 2021 – Feira Inter-
nacional de Equipamentos para Construção 
e Mineração. Considerada uma das maiores 
e mais importantes feiras para o setor, a 
11ª edição será realizada de 5 a 8 de julho 
de 2021, no São Paulo Expo Exhibition & 
Convention Center. A M&T Expo 2021 será 
a segunda edição da feira organizada pela 
recém-fundada Messe München do Brasil e 
terá novidades como o aumento da área ex-
terna, com mais oportunidades para apre-
sentação dos equipamentos pesados dos 

expositores. A organização da feira também 
antecipou que vai aprimorar a nova planta 
do evento, introduzida em 2018, para facili-
tar o trabalho dos expositores e a circula-
ção dos visitantes.

perfil
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A participação de mercado da Link-Belt 
na América Latina foi de 3.3% em 2019. O 
resultado positivo foi puxado pelo aumen-
to da demanda de equipamentos no mer-
cado brasileiro. De forma direta, este é o 
resultado da mistura entre dois fatores – 
aquecimento dos setores de construção e 
mineração e a reaproximação da fabricante 
com sua rede de distribuição em solo bra-
sileiro e estrangeiro. A combinação positiva 
é a aposta da Link-Belt também para o ano 
de 2020, em que as vendas de equipamen-
tos da linha amarela podem crescer em até 
10%, segundo dados da Sobratema (Asso-
ciação Brasileira de Tecnologia para Cons-
trução e Mineração). Um dos diferenciais 
da empresa no ano passado foi a dinâmica 
de “ir e vir” com seus revendedores. Houve 
visita de representantes de países vizinhos 
em unidades da LBX no Brasil e vice-versa, 
bem como a elaboração de uma estratégia 
de vendas diferenciada para cada parceiro, 

levando em conta o seu local de atuação, 
seus aspectos culturais e especificidades 
comerciais. Além disso, 2019 também foi o 
ano de lançamento da série de escavadeiras 
X3E, um equipamento criado especialmen-
te para atender as exigências latino ameri-
canas. “Falando especificamente de Brasil, 
no ano passado, vimos uma recuperação in-
teressante no segmento”, diz Matheus Fer-
nandes, Gerente Geral da Link-Belt para a 
América Latina. “Por outro lado, quando fa-
lamos de América Latina, o mercado em ge-
ral retraiu em cerca de 10%. Mesmo assim, 
conseguimos alcançar essa performance 
positiva”, comemora ele. Agora, segundo o 
executivo, a companhia se organiza para ul-
trapassar novas fronteiras e ocupar países 
como Equador, Panamá, México, Uruguai, El 
Salvador e Honduras. “Continuaremos sus-
tentando nosso bom relacionamento com 
a rede que já possuímos em outros países, 
mas um dos desafios para 2020 é encontrar 
novos representantes nos locais onde ain-
da não conseguimos chegar”, diz Fernandes. 
Com tamanha expansão, a expectativa é que 
2020 também seja um período de muita or-
ganização na administração das parcerias, 
já que o aumento da rede implica também 
em um volume maior de fabricação.

BONS 
RELACIONAMENTOS 
ULTRAPASSAM 
FRONTEIRAS

case

O pós-vendas da Link-Belt passou por uma 
importante reformulação do centro de dis-
tribuição no Brasil. A estrutura foi pensada 
para alavancar a segurança operacional e 
permitir o melhor controle e otimização 
do despacho dos itens aos clientes. Para 
garantir o resultado positivo, é preciso in-
vestir em tecnologia e em capital humano. 
Assim, todos do time ficam prontos para o 
“combate”. Pensando nisso, a área de Supor-
te ao Cliente e Produto investe em capaci-
tação. “O trabalho com escavadeiras possui 
uma complexidade específica e demanda 
muito conhecimento. Ter o máximo de infor-
mações e treinamento é fundamental para 
oferecer ao mercado serviços eficientes, 
com custos e retorno justos e confiáveis 
e dentro de uma operação com total segu-
rança”, explica Guilherme Borghi, gerente 
da área. A preocupação é reconhecida, uma 
vez que é essa equipe a responsável pelo 
recebimento, preparação e armazenagem 
das máquinas até o envio aos proprietários, 
bem como dos cuidados com as peças de 
reposição e controle de estoque. A entrega 
técnica também faz parte das atividades da 
Link-Belt.  Por meio dela os distribuidores 
e clientes recebem todas as informações a 
fim de garantir a performance do equipa-
mento, além de orientações das demandas 
de serviços prestados pela companhia. A 
responsabilidade do time também recai so-
bre as revisões e manutenções preventivas 
e corretivas. A importância do pós-venda 
é ressaltada pela equipe técnica da com-
panhia. Com isso, o centro de distribuição 
abre o leque para novas possibilidades 
dentro dessas atividades, o que refletirá 
de forma positiva aos clientes da empre-
sa. Além da inclusão de ferramentas para 
gestão de produtos, implementação de po-
líticas de gestão, ferramentas e cultura de 
segurança que juntos devem convergir para 
o excelente atendimento ao cliente, forta-
lecendo assim a marca e gerando maiores 
oportunidades de sucesso.

Vamos iniciar o ano relembrando as ações realizadas ao longo 
de 2019? Confira abaixo alguns de nossos momentos: 

Momentos especiais merecem ser recordados

JAN | Rodeio de Saltinho (Pavimáquinas)
FEV | Copercampos (Pavimáquinas)
MAR | Rodeio de Campo Erê
          (Pavimáquinas)
ABR | Open House Cali (Partequipos)
MAI | Open House La Plata (Trackmar)
JUN | Lançamento série X3E & 15 anos 
         de América Latina (Link-Belt)
JUL | Festa do Garimpeiro (SP Máquinas)

AGO | ExpoMaquina (Irimaq)
SET | Open House Bucamaranga
         (Partequipos)
OUT | Open House Maquinaria Telemática 
         (Maquinaria Telemática)
NOV | Nomeação distribuidor Peru - Malvex
DEZ | Hora de juntar os melhores 
         #momentoslinkbelt em nosso 
         calendário 2020

Veja as fotos na próxima página

PRONTOS 
PARA O 
COMBATE
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TBT | Momentos especiais merecem ser recordados

MAQUINARIAS, REPUESTOS Y SERVICIOS


