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

O EXCAVADOR
Ano 5 |  Número 18 |  Fev/Mar/Abr 20

01  FEV | MAR | ABR 20

BRL version

De 10 a 13 de março, cerca de 60 colaboradores da LBX Com-
pany estiveram reunidos em Las Vegas (Nevada, EUA) para 
mostrar toda a potência das escavadeiras Link-Belt aos mais de 
26 mil visitantes que passaram pelos estandes da empresa na 
Conexpo 2020. Confira, na sequência, um balanço geral sobre 
a nossa participação em uma das maiores feiras do mundo de 
equipamentos para o segmento de construção! 
Novas máquinas e inovações tecnológicas dão um show
Ocupando um espaço de mais de 2 mil m2 na área externa do 
evento e outro de 455 m2 na área interna, a multinacional apre-
sentou sua gama completa de escavadeiras hidráulicas e equi-
pamentos para movimentação de materiais, bem como novas 
ferramentas de trabalho e soluções tecnológicas para tornar o 
trabalho dos clientes cada vez mais fácil, seguro e produtivo. 
Entre as máquinas que foram exibidas, os grandes destaques fi-
caram por conta dos modelos 750 X4, 350 X4 Long Front e 250 
X4 SL, bem como o protótipo de um modelo da próxima geração 
de escavadeiras: a Link-Belt 355 MSR (mínimo raio de giro). Mas 
não para por aí: em homenagem aos clientes latino-americanos, a 
companhia apresentou uma escavadeira 130X3E com um layout 
especialmente desenvolvido para promover a sua atuação na 
América Latina. Único no mundo, o modelo foi adesivado com 
elementos e bandeiras de todos os países latino-americanos 
nos quais a marca atua, como Brasil, Argentina, Chile, Paraguai, 
Colômbia, Venezuela, Peru, Costa Rica, Porto Rico, Guatemala e 
Equador, e fez muito sucesso.
Pink-Belt angaria US$ 145 mil - Depois de passar por diversos 
eventos da LBX Company e em mais de dez distribuidores norte-
americanos, a Pink-Belt, uma escavadeira hidráulica do modelo 
145X4 Spin Ace pintada inteiramente de rosa, finalmente chegou 
na Conexpo para ser leiloada. Na edição de 2020, o equipamento 
foi arrematado pela empresa Shafer Equipment e angariou US$ 
145 mil em recursos. Como já acontece há três anos, 100% do 
lucro será destinado para duas entidades que atuam na luta con-
tra o câncer de mama: a Fundação Susan G. Komen e o programa 
“Yes, Mamm!”, da Fundação Hospitalar de Saint Joseph.
VIP Night reúne clientes, distribuidores e parceiros - Nos 
dias 10 e 12 de março, a partir das 17h30, a Link-Belt promoveu 
novas edições do “VIP Night”, confraternização que tem como 

RED MEANS GO: 
PAIXÃO PELO VERMELHO 
NORTEIA AÇÕES DA 
LINK-BELT DURANTE A 
CONEXPO 2020

capa

objetivo aproximar a companhia, distribuidores e clientes que 
visitaram a Conexpo 2020. Mais do que isso, a iniciativa tam-
bém ajudou a proporcionar uma troca entre profissionais da 
Link-Belt dos Estados Unidos, Brasil, Japão e demais países da 
América Latina, que deram suporte ao evento. Os participantes 
do “VIP Night” ainda puderam assistir ao show da banda nor-
te-americana Party Crashers e concorrer ao sorteio de diversos 
prêmios, como viagens, IPads e smartwatches. Além disso, to-
dos eles receberam uma miniatura da Pink-Belt.
Conexpo evidencia o fortalecimento da Link-Belt na América 
Latina - Para reforçar ainda mais o crescimento da Link-Belt nos 
países latino-americanos, a LBX Company contou com uma equi-
pe de peso na Conexpo 2020. Entre os executivos brasileiros que 
deram suporte durante o evento, estavam: Matheus Fernandes, 
Gustavo Caixeiro, Vladimir Machado, Cássio Cosentino, Gustavo 
Montanhan, Gerson Correa, Yuri Monteiro e Lúcia Guariglia. Além 
disso, muitos distribuidores latino-americanos também marcaram 
presença nos estandes da companhia, conforme conta Matheus 
Fernandes, Gerente Geral da Link-Belt para a América Latina. “A 
presença massiva da nossa rede de distribuição foi o ponto alto 
desta edição: recebemos a visita de oito de nossos distribuidores, 
totalizando 30 pessoas de diferentes países. Acreditamos que 
um relacionamento sólido e transparente entre a companhia e 
os distribuidores é fundamental para o fortalecimento da mar-
ca Link-Belt e a Conexpo veio para reafirmar essa questão.”, 
disse. Entre os visitantes desta edição, estavam os seguintes 
distribuidores: La Conquista (Guatemala), Lucasmaq (Chile), Ma-
quinaria Telemática (Costa Rica), Partequipos (Colombia), R&B 
Power (Porto Rico), Trackmar (Argentina), SP Máquinas (Brasil) 
e Trakmaq (Brasil). Aliás, mesmo àqueles que não conseguiram 
visitar a feira, contribuíram ativamente para o sucesso da Link-
-Belt nesta edição. Esse é o caso da Irimaq (Paraguai), que atuou 
fortemente na divulgação do evento.  Vale destacar, ainda, que 
quatro distribuidores latino-americanos foram homenageados 

pela Link-Belt na ocasião. SP Máquinas, Trackmar, Partequipos e 
Lucasmaq receberam placas em comemoração à quantidade de 
máquinas vendidas em suas respectivas regiões. Segundo Lúcia 
Guariglia, Coordenadora de Marketing da Link-Belt, todos os pon-
tos citados acima reforçam que a operação da LBX na América La-
tina está cada vez mais consistente. “Nossa proximidade com os 
distribuidores latino-americanos melhorou muito de um ano para 
cá e isso ficou visível durante a Conexpo 2020. Mesmo que a feira 
seja focada no mercado norte-americano, ela recebe visitantes de 
todo o mundo. Por isso, foi muito importante estarmos presentes 
e mostrarmos a nossa força”, complementou. Lúcia lembra, ainda, 
que a equipe da América Latina desempenhou um papel muito 
importante nesta edição, antes mesmo dela começar. Todas as 
sacolas distribuídas durante o evento, por exemplo, foram feitas 
no Brasil. Além disso, o design da 130X3E customizada também 
foi encabeçado pelo time de Marketing brasileiro. “Minha experi-
ência na Conexpo 2020 foi muito pessoal, pois estive envolvida 
desde os primeiros preparativos da feira e desembarquei em Las 
Vegas no dia 02 de março, para auxiliar na montagem dos estan-
des. Atuar em conjunto com o time dos EUA e do Japão ao longo 
de todo este processo foi muito especial e me proporcionou um 
crescimento imenso”, concluiu.
Reflexos da Covid-19 - Em virtude da pandemia do novo coro-
navírus, a Conexpo 2020 foi encerrada um dia antes do previs-
to. No entanto, durante os quatro dias de realização, a gerência 
do evento trabalhou em estreita colaboração com a Autoridade 
de Convenções e Visitantes de Las Vegas e com o Distrito de 
Saúde do Sul de Nevada para garantir que expositores e partici-
pantes recebessem serviços de limpeza e desinfetantes para as 
mãos. Somando força a essas ações, a LBX Company também 
adotou uma série de medidas a fim de preservar a saúde e se-
gurança de todos os participantes. Diariamente, a alta gestão 
da companhia se reunia com toda a equipe para atualizá-la 
sobre a COVID-19, bem como reforçar as políticas de segurança.
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A Link-Belt tem trabalhado ardu-

amente para estar cada vez mais 

próxima dos seus distribuidores e 

clientes latino-americanos e, nesta 

edição do Excavador, os resultados 

alcançados a partir deste esforço 

ficam evidentes. A começar, a pre-

sença massiva da rede de distribui-

ção da companhia na Conexpo 2020 

foi digna de comemoração: ao todo, 

oito distribuidores da América La-

tina visitaram os estandes da LBX 

Company no evento, totalizando 30 

pessoas de diferentes países. Es-

sas e outras informações podem 

ser conferidas nas duas primeiras 

páginas do informativo, que traz um 

balanço geral sobre a participação 

da marca em uma das maiores feiras 

do mundo de equipamentos para o 

segmento de construção. A edição 

deste ano foi marcada por muitos 

momentos marcantes, como o lei-

lão da Pink-Belt e a apresentação 

de uma escavadeira 130X3E custo-

mizada em homenagem à atuação da 

Link-Belt na América Latina. Ainda 

falando sobre o fortalecimento da 

relação entre a companhia e seus 

parceiros comerciais, os últimos me-

ses foram marcados por uma série 

de ações, como a visita à Imporpeças 

e o treinamento realizado junto à 

Lopes & Dartora. Desejamos que as 

novidades contidas nesta edição re-

forcem a mensagem de que, juntos, 

podemos ir cada vez mais longe. 

Boa leitura! Equipe Link-Belt
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Veículo - Maquinas & Construcciones Distribuidora La Conquista e Partequipos

Maquinaria Telematica
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Lucasmaq

Time Link-Belt América Latina Trackmar
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VIP Night

Veículo: Construcción Pan-Americana
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Em abril, a Link-Belt comemorou mais um 
ano de operação em território brasileiro. A 
data vem para lembrar que, desde que as 
máquinas da marca chegaram ao país, em 
2011, por meio da LBX do Brasil (subsidiária 
da americana Link-Belt Excavator Company, 
empresa do grupo japonês Sumitomo), elas 
vêm trilhando um caminho de sucesso. Com 
uma unidade instalada em Sorocaba (SP) e 

LINK-BELT CELEBRA 
09 ANOS DE HISTÓRIA 
NO BRASIL

perfil

por meio de distribuidores independentes 
espalhados pelo país, a filial comercializa 
escavadeiras das séries Spin Ace, X2 e X3E 
– sendo esta última a mais recente delas. 
Diante deste marco, gostaríamos de agra-
decer a todos os nossos parceiros, clientes 
e distribuidores por mais um ano de atua-
ção: vocês são parte importante dessa his-
tória e, juntos, iremos cada vez mais longe! 

Em fevereiro, Santa Catarina sediou mais 
uma edição do Show Tecnológico COPER-
CAMPOS, evento anual que reúne pesqui-
sadores, engenheiros, técnicos e especia-
listas para compartilhar conhecimentos 
sobre o futuro do agronegócio. Entre as 
empresas participantes deste ano, um 
dos destaques foi a Pavimáquinas – distri-
buidor das escavadeiras Link-Belt no Oes-
te de Santa Catarina e no Norte do Rio 
Grande do Sul. Tendo como foco divulgar 
soluções tecnológicas aos produtores 
rurais santa-catarinenses, a Pavimáqui-
nas exibiu uma escavadeira 180X3E para 
os mais de 70 clientes que visitaram o 
estande da companhia ao longo dos três 
dias de evento. O sucesso da máquina foi 
tanto, que o modelo foi vendido para um 
produtor granjeiro do município de Xaxim 
(SC). Confira algumas fotos desta edição! 

Pavimáquinas 
e Link-Belt na 
COPERCAMPOS 2020

evento

Papel da Link-Belt 
no fortalecimento da 
indústria sorocabana 
ganha destaque em 
publicação internacional 

A Link-Belt foi uma das empresas a ganhar 
evidência na revista City’s Book, publicação 

do grupo de comunicação Maná, que tem 
por objetivo ampliar a visibilidade de mu-
nicípios de grande relevância econômica, a 
fim de gerar novos investimentos. Editada 
em três idiomas (português, inglês e man-
darim), a edição sobre Sorocaba (SP) foi 
lançada no dia 10 de março e já pode ser 
conferida aqui. Ao longo de 116 páginas, 
a publicação ressaltou os principais atra-

destaque

tivos da cidade para o desenvolvimento 
econômico, como o programa de incentivos 
fiscais, excelente qualidade de vida e inves-
timentos realizados nas áreas de mobilida-
de urbana, saúde, segurança e educação. A 
Link-Belt, por sua vez, foi lembrada como 
uma das empresas que contribuem sig-
nificativamente para o fortalecimento da 
indústria local. Com uma marca que soma 
145 anos de história, a Link-Belt se instalou 
no município em 2011 e, desde então, criou 
raízes tão fortes quanto as suas escava-
deiras na cidade. 
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A fim de potencializar a venda de peças 
em parte da Região Sul do Brasil, os 
representantes da Lopes & Dartora se 
reuniram recentemente com a equipe da 
Link-Belt, em Sorocaba (SP), para partici-
par de um treinamento sobre o assun-
to. Durante o encontro, Márcio Lopes e 
Sidnei Dartora, puderam conhecer um 
pouco mais sobre o funcionamento dos 
processos de venda de peças da LBX, do 
Centro de Distribuição de Peças e do sis-
tema interno da companhia. Além disso, 
eles viram na prática como é feito o ge-
renciamento de itens, de modo a garantir 
o fornecimento de peças para todos os 
distribuidores e clientes da marca com 
eficiência, segurança e alta disponibilida-
de. Vale destacar que o distribuidor Lo-
pes & Dartora é responsável pela comer-
cialização de escavadeiras no Paraná e 
atua em trabalho conjunto com a Impor-
peças, que é a responsável pelo pós-ven-
das na mesma Região, incluindo a venda 
de peças e serviços, bem como a entrega 
técnica dos equipamentos. Dentro deste 
contexto, o treinamento realizado junto à 
Lopes & Dartora teve como principal ob-
jetivo promover a sinergia entre ambos 
os distribuidores, bem como fomentar as 
vendas para o time de Suporte ao Cliente 
da Imporpeças. “A troca de informações 
e conhecimentos entre a Lopes & Darto-
ra e a Imporpeças, além do apoio mútuo, 
são fundamentais para o desenvolvimen-
to dos negócios na região. Trabalhamos 
para que todos possam crescer e para 
que o nome da Link-Belt seja divulga-
do, positivamente, cada vez mais”, disse 
Guilherme Borghi, Gerente de Suporte 
ao Cliente e ao Produto da Link-Belt e 
responsável por ministrar o treinamen-
to. Ele destacou, ainda, que um contato 
maior com os clientes e a troca de infor-
mações entre os parceiros, deverá gerar 
benefícios para ambas as partes e tam-
bém para a própria Link-Belt.

Lopes & Dartora
participa de 
treinamento sobre 
venda de peças

Imporpeças e Link-Belt
também estreitam 
relacionamento

Dando continuidade às ações de fortale-
cimento dos negócios na região Sul, a Im-
porpeças abriu suas portas, em fevereiro, 
para receber a visita de Guilherme Borghi, 
Gerente de Suporte ao Cliente e ao Produ-
to da Link-Belt, de Anna Pinheiro, Analista 
de Marketing da companhia, e de Vladi-
mir Machado, Especialista de Produto da 
marca. Durante o encontro, a equipe da 
Link-Belt buscou entender os principais 
desafios do parceiro e responsável pelo 
Suporte ao Cliente paranaense, alinhar 

A fim de facilitar o relacionamento e a pro-
ximidade na troca de informações, além de 
otimizar o controle e a gestão das solicita-
ções dos distribuidores do Brasil, a equipe 
da Link-Belt está investindo cada vez mais 
no desenvolvimento de ferramentas de co-
municação no sistema interno da compa-
nhia. Conheça alguns dos novos módulos 
que foram acrescentados, recentemente, 
dentro da área de Marketing da plataforma: 
Contatos: informa diretamente o distribui-
dor sobre contatos recebidos, através do 
site ou redes sociais, de pessoas interessa-
das em nossa marca/produto.
Linha do Tempo: traz a história da 
Link-Belt em formato de linha do tempo.
Campanha: permite que os distribuidores 
baixem artes com os seus respectivos lo-
gos, facilitando o trabalho nas redes sociais. 

SISTEMA
INTERNO DA 
LINK-BELT NO BRASIL 
APRESENTA NOVAS 
FERRAMENTAS DE 
MARKETING

Help Desk: possibilita o envio de diversas 
solicitações, como, por exemplo, artes que 
precisam ser desenvolvidas pela agência de 
publicidade da Link-Belt.  
Orçamento: vai participar de um evento, 
precisa desenvolver algum material promo-
cional ou fazer um anúncio? Neste campo, 
ficará centralizada toda a comunicação so-
bre o projeto, incluindo orçamentos, apro-
vações e trâmites para reembolso.
Solicitação de Folhetos Técnicos: agora 
não é mais necessário mandar e-mail solici-
tando folhetos técnicos. Os pedidos podem 
ser feitos pelo próprio sistema, com envio 
dos materiais previsto para acontecer até o 
dia 10 de cada mês. Programe-se! 

expectativas e buscar formas de melho-
rar ainda mais as ações de Pós-Vendas e 
Marketing na região. Além disso, o encon-
tro foi uma oportunidade para apresen-
tar o especialista Vladimir Machado, que 
passou a integrar a equipe da Link-Belt 
recentemente, com o objetivo de apoiar o 
desenvolvimento dos distribuidores. 

Mais uma novidade integra as constantes 
modernizações que vêm sendo realizadas 
no Centro de Distribuição de Peças da 
Link-Belt, em Sorocaba (SP): agora, a equi-
pe de Pós-Vendas da companhia conta 
com uma empilhadeira novinha, para po-
tencializar as operações do warehouse. E 
como o vermelho Link-Belt corre em nos-
sas veias, o equipamento foi inteiramente 
adesivado para ficar a cara do nosso time. 
Confira o resultado!  

E as melhorias no 
warehouse da Link-Belt 
continuam!

treinamento

Distribuidor Link-Belt no Brasil: acesse 
https://lbx.sistemadecontrole.com.br/
e saiba mais.

https://lbx.sistemadecontrole.com.br/

