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BRL 
version

Após a inserção positiva das escavadeiras 
210X3E, 130X3E, 180X3E e 360X3E na 
América Latina, a equipe da Link-Belt Latin 
America está trabalhando fortemente para 
introduzir novos modelos da série X3E nos 
países desta região. 
Substituindo os equipamentos da linha X2 e 

LINK-BELT LATIN AMERICA PREPARA NOVOS 
LANÇAMENTOS DA SÉRIE X3E

ETAPAS PARA O LANÇAMENTO DE UMA ESCAVADEIRA LINK-BELT

capa

reunindo diferenciais como baixo consumo de 
combustível, alta produtividade, durabilidade 
e segurança, as escavadeiras 210X3E Long 
Front (projetado para trabalhar em atividades 
que requerem grande alcance), 300X3E 
e 145X3E são os próximos lançamentos 
previstos da fabricante.

No entanto, para chegar até os clientes latino-
americanos, os novos modelos ainda precisam 
passar por um processo bastante detalhado, 
que envolve profissionais de diferentes áreas. 
Conheça, no infográfico abaixo, as principais 
etapas que compõem o lançamento de uma 
escavadeira no mercado.

Viu só? Um lançamento bem sucedido depende 
de um trabalho em equipe minucioso. Por isso, 
seguimos empenhados para que os próximos 
modelos da série X3E obtenham tanto sucesso 
quanto os que já foram inseridos no mercado!

1. Estudo macroeconômico dos países em que o 
equipamento será lançado.

2. Estudo sobre a indústria de escavadeiras nestes 
países, com ênfase na faixa do equipamento.

3. Levantamento do histórico de vendas dos 
modelos da série anterior, bem como do estoque 
de equipamentos.

4. Estudo aprofundado da aplicação principal do 
modelo.

5. Análise da concorrência e comparativo das 
especificações técnicas.

6. Alinhamento com os distribuidores, para 
ouvirmos a percepção deles sobre a região de 
atuação. 

7. Estratégia de precificação, considerando 
questões internas e externas.

8. Elaboração do folheto técnico preliminar: 
você sabia que o ensaio fotográfico é uma das 
etapas necessárias para o desenvolvimento do 
folheto técnico? Cada ensaio dura, em média, 
5h de duração e conta com o envolvimento do 
fotográfico e de representantes das equipes de 
Marketing, Produto e Suporte ao Cliente.

9. Desenvolvimento do press release que 
comunicará o lançamento para a imprensa.

10. Apresentação do plano de divulgação online e 
offline do modelo, incluindo participação em 
feiras e eventos.

11. Elaboração do plano de treinamentos.
12. Levantamento das peças disponíveis em estoque 

para o modelo.
13. Preparação dos manuais do operador, de peças 

e de serviços.
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Apesar dos desafios que a pan-
demia da Covid-19 trouxe para 
empresas de todo o mundo, a 
Link-Belt Latin America chega 
ao último O Excavador de 2020 
mostrando que há bons motivos 
para comemorar. 
Para começar, a matéria de capa 
desta edição mostra que a com-
panhia continua trabalhando for-
temente para introduzir novos 
modelos da série X3E no merca-
do latino-americano e, assim, ga-
nhar cada vez mais espaço neste 
mercado. As escavadeiras 210X3E 
Long Front, 300X3E e 145X3E são 
os lançamentos previstos para os 
próximos meses, em substituição 
aos equipamentos da linha X2 
que estão saindo de circulação.
Outras novidades a serem cele-
bradas incluem o sucesso da cam-
panha “Unidos Somos Gigantes”, 
que uniu distribuidores, parceiros 
e colaboradores em uma corrente 
do bem que impactou cerca de 42 
mil pessoas, e a parceria recente-
mente iniciada com a 21BRZ, nova 
agência de Marketing da Link-Belt 
Latin America. Especializada no 
atendimento de demandas de 
empresas multinacionais, a 21BRZ 
vem para fortalecer ainda mais a 
presença da marca Link-Belt. 
Atualizações sobre o sistema Re-
moteCARE®, que trarão mais qua-
lidade para a assistência técnica 
da companhia, bem como treina-
mentos e visitas realizadas junto 
aos distribuidores para estreitar o 
relacionamento também contem-
plam a edição de número 20 do 
informativo.
Desejamos uma ótima leitura e es-
peramos vocês para construirmos, 
juntos, um 2021 repleto de boas 
notícias!

Boa leitura! 
Equipe Link-Belt

O Excavador é uma publicação trimestral da Link-Belt América Latina
Realização: Departamento de Marketing
Coordenadora de Marketing: Lúcia Guariglia
Tel.: + 55 15 3325.6402
End.: Av. Jerome Case, 2900, Galpão 2, 18087-220 | Sorocaba/SP | Brasil
Jornalista responsável: Adriana Roma - MTB: 31476/SP
Projeto Editorial: 21BRZ
Dúvidas e sugestões podem ser enviadas para mktbr@lbxco.com

NOSSOS DISTRIBUIDORES
Brasil - www.pt.lbxco.com/distribuidores/
Latinoamérica - www.es.lbxco.com/distribuidores/
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editorial

CHEGAMOS
A 20° EDIÇÃO! 

Você sabia que, em maio de 2016, 
publicamos a primeira edição do 
O Excavador? Desde então, temos 
buscado evoluir a cada nova publicação, 
com o objetivo de manter nossos 
distribuidores, clientes e parceiros 
informados sobre as principais 
novidades da Link-Belt no Brasil e na 
América Latina. 
De quatro em quatro páginas 
publicadas trimestralmente, chegamos 
à edição de número 20 do informativo. 

Por isso, gostaríamos de agradecer a 
todos os que nos prestigiaram nesta 
jornada e reforçar que ainda há muitas 
outras histórias de sucesso a serem 
contadas por aqui.
Todas as edições do informativo O 
Excavador estão disponíveis no site 
da Link-Belt e podem ser conferidas 
clicando aqui. Além disso, sugestões 
de pauta, incluindo cases de sucesso 
e fotos de momentos marcantes, são 
sempre bem-vindas e podem ser 
enviadas para o mktbr@lbxco.com.

Acesse todas as edições 
do informativo, clicando aqui.

https://pt.lbxco.com/o-excavador/
https://pt.lbxco.com/o-excavador/
mailto:mktbr%40lbxco.com?subject=O%20Excavador%3A%20Sugest%C3%B5es
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Entrega Técnica RL Máquinas

Entrega Técnica Armac

homenagemLink-Belt ministra 
treinamento de Marketing 
na SP Máquinas

Entregas técnicas 
a todo vapor

Em agosto, recebemos a triste notícia do 
falecimento de nosso amigo Clésio de 
Paula Filho, fundador do distribuidor SP 
Máquinas e um dos primeiros parceiros 
brasileiros a apostar na marca Link-
Belt. Desde o início das operações da 
LBX Company no Brasil, ele confiou no 
potencial das escavadeiras vermelhas 
e contribuiu, expressivamente, com a 
divulgação delas no Mato Grosso e no 
Pará.
Os frutos desta parceria bem sucedida 
foram reconhecidos, em 2017, quando 
Clésio recebeu uma placa comemorativa 
das mãos de Eric Sauvage, CEO da LBX 
Company, para simbolizar o marco de 
200 escavadeiras Link-Belt vendidas 

Entre os dias 6 e 8 de outubro, a SP 
Máquinas (distribuidor das escavadeiras 
Link-Belt no estados brasileiros do Mato 
Grosso e do Pará) abriu as portas de sua 
unidade em Várzea Grande (MT) para 
receber a Analista da Marketing da Link-Belt 
Latin America, Anna Pinheiro, e o Gerente 
de Vendas da companhia, Yuri Monteiro. 
Durante o encontro, a Link-Belt ministrou um 
treinamento de Marketing e alinhou a nova 
comunicação visual do distribuidor.

Entre agosto e setembro, a Link-Belt realizou 
duas entregas técnicas na Sumitomo, em 
Itu (SP). Na primeira delas, nem mesmo 
as condições climáticas atrapalharam o 
trabalho: embaixo de chuva, a equipe da 
companhia concluiu a entrega para o cliente 
ARMAC com sucesso. 
Posteriormente, Renato Lima, Técnico de 
Serviço de Campo da Link-Belt Latin America, 
e Emerson Adão, Técnico de Manutenção da 
fabricante, deram suporte ao distribuidor 
RL Máquinas em uma nova entrega técnica, 
também na Sumitomo. 
Confira os registros desses momentos nas 
fotos abaixo! 

pela SP Máquinas. Em 2020, durante 
a CONEXPO-CON / AGG, em Las Vegas 
(EUA), ele foi homenageado novamente, 
desta vez pelas 300 escavadeiras 
comercializadas. 
Se hoje contamos com uma trajetória 
de sucesso no Brasil, ela se deve, em 
grande parte, à confiança que nos foi 
depositada desde 2013 e ao excelente 
trabalho realizado por Clésio à frente da 
SP Máquinas. Sempre nos lembraremos 
dele com muito carinho e, mesmo após 
a sua partida precoce, seguimos com 
o compromisso de mantermos vivo o 
seu legado de integridade e respeito 
ao cliente junto à nova gestão do 
distribuidor. 

UM LEGADO QUE 
PERMANECERÁ VIVO 

Cidade Hakone (Japão), ano 2016:
viagem de visita à Sumitomo

Confraternização durante treinamento X3E, 2017
Treinamento Vendas, 2017: Guilherme, Clesio 
e Gustavo Totina

Treinamento X3E, Outubro de 2017

200 Escavadeiras

LBX Experience, Junho de 2019

ClinicTest

M&T, 2015

Conexpo, 2020: Yuri, Lucia, Clesio e Marli
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Entre os dias 02 e 03 de setembro, o 
youtuber Enivaldo Pereira da Silva, do 
Canal Dinho Silva Pesados, aproveitou sua 
passagem pelo estado brasileiro de São 
Paulo para visitar o escritório e o Centro de 
Distribuição de Peças da Link-Belt no Brasil, 
em Sorocaba (SP), bem como a fábrica da 
Sumitomo, em Itu (SP). Durante a passagem 
dele, que foi acompanhada de perto por 
Guilherme Borghi, Gerente de Suporte 
ao Cliente e ao Produto da companhia, o 
influencer conheceu a série de escavadeiras 
X3E de perto e produziu conteúdos sobre a 
estrutura e os equipamentos da Link-Belt. 
“Sou operador de máquinas e já trabalhei 
com as escavadeiras Link-Belt. Por isso, 

UNIDOS SOMOS 
GIGANTES 
E IMPACTAMOS MAIS
DE 40 MIL VIDAS

DISTRIBUIDORES DA AMÉRICA LATINA PARTICIPAM 
DE WEBINAR SOBRE A SÉRIE X3E

LINK-BELT RECEBE
A VISITA DE YOUTUBER 
DO ESTADO BRASILEIRO 
DO PARÁ

entrevista

poder visitar o escritório da companhia, bem 
como conhecer parte da equipe, foi uma 
experiência única”, contou Enivaldo, que 
mora em Novo Progresso, no Pará (Brasil). 
Em seu Canal no Youtube, que conta hoje 
com mais de 46 mil inscritos, ele registra a sua 
rotina de trabalho e transmite conhecimento 
para iniciantes na profissão de operador de 
escavadeira. 
Clique nos hiperlinks listados ao lado e confira 
os vídeos produzidos durante a visita:

1. Nova escavadeira Link-Belt 210X3E 
apresentada por Guilherme Borghi

2. Visita ao Centro de Distribuição 
de Peças

3. Escavadeira Link-Belt 135 
Spin Ace em operação

4. Embarque da escavadeira 
Link-Belt 80 Spin Ace

5. Encerramento da visita

Em julho, a Link-Belt uniu distribuidores, parceiros 
e colaboradores com o objetivo de ajudar 
instituições que foram duramente afetadas durante 
a pandemia. Intitulada “Unidos Somos Gigantes”, 
essa corrente do bem impactou cerca de 42 mil 
pessoas ao longo dos últimos meses e mostrou que 
uma boa ação pode mover outras. 
O ponta pé inicial foi dado pela própria Link-Belt, 
que realizou a doação de álcool em gel, produtos 
de limpeza e alimentos para a Casa do Menor, 
instituição de Sorocaba (SP) que atende cerca de 25 
crianças vítimas de maus tratos e abandono. Além 
da Casa do Menor, também foram beneficiadas 
instituiçõesbrasileiras de Campinas (SP), São José 
dos Campos (SP), Fazenda Rio Grande (PR), Nova 
Santa Rita (RS), Itu (SP), Rio de Janeiro (RJ) São 
Bernardo dos Campos (SP) e Cascavel (PR).  Para 
conhecer todas as entidades que receberam 
doações, clique aqui.
“Ficamos muito felizes com a repercussão da iniciativa 
e gratos aos distribuidores, parceiros, amigos e 
colaboradores que abraçaram essa ideia com a 
gente. Mesmo com o fim da campanha, incentivamos 
que as doações continuem, para que cada vez mais 
pessoas possam ser ajudadas”, disse Lúcia Guariglia, 
Coordenadora de Marketing da Link-Belt Latin 
America e uma das idealizadoras da campanha.

No dia 24 de setembro, foi a vez dos 
distribuidores latino-americanos participarem 
do webinar sobre a série X3E, ministrado pelo 
Gerente de Suporte ao Cliente e ao Produto 
da Link-Belt na América Latina, Jorge Palácio, 
pelo Especialista de Produto da companhia, 
Vladimir Machado, e pelo Gerente de Vendas 

da região, Gustavo Montanhan. A ação 
também contou com o apoio de Guilherme 
Borghi, Gerente de Suporte ao Cliente e ao 
Produto da Link-Belt no Brasil, e da equipe 
de Marketing da fabricante. 
O encontro online durou cerca de 1h e reuniu 
40 pessoas, incluindo representantes 
dos distribuidores Maquinaria Telemática 
(Costa Rica), Trackmar (Argentina), Malvex 
(Peru), Lucasmaq (Chile), Partequipos 
(Colombia), Irimaq (Paraguai), Distribuidora 
La Conquista (Guatemala) e RYC S.A. 
(Equador). Durante a apresentação, 
os participantes puderem conhecer as 
principais características e vantagens 
da série X3E, bem como tirar dúvidas ao 
vivo sobre a operação e manutenção das 
máquinas.

DINHO SILVA PESADOS

https://www.youtube.com/watch?v=4hUIQF8tVY4
https://www.youtube.com/watch?v=4hUIQF8tVY4
https://www.youtube.com/watch?v=m_FD0TUJRdE
https://www.youtube.com/watch?v=m_FD0TUJRdE
https://www.youtube.com/watch?v=Ov_YgP6oE60
https://www.youtube.com/watch?v=Ov_YgP6oE60
https://www.youtube.com/watch?v=7V2WwNwz-E8
https://www.youtube.com/watch?v=7V2WwNwz-E8
https://www.youtube.com/watch?v=kdis_T7Iu38
mailto:https://pt.lbxco.com/link-belt-une-distribuidores-parceiros-e-colaboradores-em-corrente-do-bem/?subject=


NOVIDADES SOBRE O SISTEMA

DISTRIBUIDORES DO SUL DO BRASIL 
RECEBEM VISITA DA LINK-BELT 

ESCAVADEIRA 
LINK-BELT AJUDA 
A MANTER A TRADIÇÃO 
DOS BALSEIROS 
DO RIO URUGUAI Em 2019, o Gerente de Suporte ao Cliente e 

ao Produto da Link-Belt no Brasil, Guilherme 
Borghi, esteve na matriz da LBX Company, 
nos Estados Unidos, e na Sumitomo, 
no Japão. Além de conhecer a fábrica, 
participar de treinamentos e fazer diversas 
reuniões estratégicas de Customer Support, 
ele aproveitou o momento para discutir 
o potencial da coleta de dados massivo 
do RemoteCARE®, sistema de telemetria 
exclusivo que acompanha as escavadeiras da 
série X3E. 

Desde então, o executivo vem realizando 
um trabalho contínuo de análise das 
informações consolidadas pela ferramenta 
e o desenvolvimento de estratégias para o 
negócio e os serviços. Em junho deste ano, 
por exemplo, Guilherme Borghi e Shotaro 
Aoe, Especialista de Inteligência de Mercado 
da LBX, passaram a desenvolver parâmetros, 
analisar estatísticas e definir indicadores de 
desempenho para aprimorar os relatórios 
gerados pelo RemoteCARE®. 

Segundo Borghi, esses relatórios visam, 
sobretudo, melhorar o business de peças a 

No final de setembro, Guilherme Borghi, 
Gerente de Suporte ao Cliente e ao Produto 
da Link-Belt no Brasil, e Diego Kiyoshi, 
Analista de Vendas de Peças da companhia, 
estiveram no Paraná e em Santa Catarina para 
visitar os distribuidores que representam as 
escavadeiras da marca na região Sul do país.  
Durante a viagem, Borghi a Kiyoshi visitaram 
o estoque da Imporpeças, em Curitiba (PR), 
e a estrutura da Pavimáquinas, em Chapecó 
(SC), incluindo o estoque de peças e a 
oficina da empresa. O objetivo principal da 
visita foi apresentar Kiyoshi ao distribuidor 
e representante, estreitar o relacionamento 
junto aos parceiros que compõem a força de 
vendas de equipamentos e peças da Link-
Belt e realizar reuniões para traçar estratégias 
para o business do Departamento. 

Quando o rio está muito seco ou agitado, escavadeira 210X2 
auxilia na estabilização da balsa durante a atracagem 

No início do século passado, o rio Uruguai foi 
amplamente utilizado para o escoamento 
das riquezas do Oeste de Santa Catarina e do 
Noroeste do Rio Grande do Sul até a Argentina. 
Para realizar a travessias de matérias-primas 
importantes para o desenvolvimento local, 
como a madeira, eram utilizadas balsas feitas 
de tábuas amarradas umas às outras até formar 
uma grande jangada. A atividade, que se 
estendeu até o desenvolvimento de rodovias e 
ferrovias na região, originou a chamada tradição 
dos balseiros do Rio Uruguai. 
Apesar de, hoje, o escoamento da maior parte 
das riquezas serem feitas por outros meios, a 
travessia de pessoas e veículos entre Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul, via balsa, ainda 
é uma realidade e constitui parte importante 
da história de ambos os Estados. Entre as 
figuras que ajudam a manter essa tradição viva 
está Aldoir Borges dos Santos, proprietário da 
empresa Dui Terraplanagem, em Itapiranga (SC). 
Além de ter atuado como balseiro durante 
muitos anos, atualmente Borges presta serviços 
para uma das balsas que realiza a travessia do rio 
Uruguai, com a ajuda de sua escavadeira: uma 
210X2, da marca Link-Belt. Esporadicamente, 
quando o rio está muito seco ou agitado, a 
máquina ajuda a estabilizar ou puxar a balsa 
para facilitar a atracagem. 
Quando não está auxiliando a balsa a atracar, a 
210X2 pega carona com o meio de transporte 
para realizar serviços de terraplanagem – que 
é a especialidade da empresa – no Rio Grande 
do Sul. “Desde 2015, utilizo a escavadeira Link-
Belt para atender, principalmente, agricultores 
locais. Recentemente, a máquina completou 10 
mil horas de operação e o que posso dizer é que 
é a melhor escavadeira que há. Em quase seis 
anos de uso, não precisei fazer quase nenhum 
reparo nela. Por isso, quero adquirir mais um 
modelo da marca Link-Belt em breve”, contou 
Aldoir Borges. 
A Dui Terraplanagem é atendida por Ricardo 
Bolis, vendedor do distribuidor Pavimáquinas, que 
representa os equipamentos da Link-Belt no Oeste 
de Santa Catarina, tendo como limite a BR 116, e no 
Norte do Rio Grande do Sul. Sediada em Chapecó 
(SC), a Pavimáquinas oferece o escopo completo 
de atendimento aos clientes locais, o que inclui a 
venda de equipamentos, peças e serviços.

Ambos avaliam que 
a viagem foi um 
sucesso. Kiyoshi 
destaca, ainda, 
que a experiência 
contribuiu para 
ampliar um pouco 
mais a sua visão, principalmente 
após visitar alguns clientes com 
aplicações específicas no caminho. 

partir de atendimentos personalizados e de 
alta assertividade, dando subsídios para que 
os distribuidores atendam aos equipamentos 
com pré-ciência das oportunidades de 
melhoria, preparação antecipada das 
ferramentas e componentes necessários, 
e provisionamento de estoque. O trabalho 
conta com o suporte ativo de Scott Riemer, 
Gerente Técnico de Serviços na LBX USA e 
responsável pelo sistema.

“Saber os tipos de código de aviso de 
manutenção que estão ocorrendo em 
determinadas máquinas, regiões e tipos de 
aplicação, bem como em qual densidade 
e padrão, ajudará significativamente 
no aumento da qualidade da nossa 
assistência técnica e, consequentemente, 
no negócio peças. Estamos em fase final 
de desenvolvimento desta ferramenta, que 
possuirá um valor estratégico muito grande”, 
complementa o Gerente, reforçando que 
os times de Marketing e Vendas serão 
envolvidos no projeto, a fim de contribuírem 
com a identificação de oportunidades de 
crescimento para a Link-Belt e sua rede de 
distribuidores.

case
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MAIS UM PASSO DADO 
JUNTO A AEM

21BRZ É A NOVA AGÊNCIA DE MARKETING DA LINK-BELT LATIN AMERICA

VENDA DE PESO PARA A COLÔMBIA

A Link-Belt Latin America segue participando 
ativamente dos encontros da Association of 
Equipment Manufacturers (AEM), entidade 
comercial norte-americana que representa 
fabricantes e fornecedores de equipamentos 
off-road. Após a Link-Belt assumir como 
especialista de Produto da AEM para a 
América Latina, a companhia comemora 
agora uma nova conquista junto à associação: 
a liberação para que os associados tenham 
acesso ao número total de equipamentos 
vendidos que compõem a linha amarela.
“Até então, cada empresa que reportava 
seus números tinha acesso, apenas, ao total 
daquele equipamento em específico. Por 
exemplo, nós reportamos escavadeiras e, 
portanto, recebíamos as informações sobre 
o total de escavadeiras vendidas, para que 
pudéssemos calcular nosso Market Share. O 
que propusemos e foi aprovado é que, a partir 
de agora, seja informado o número total de 
equipamentos, incluindo retroescavadeiras, 
pás carregadeiras e outros, de modo que a 
gente consiga analisar quanto determinado 
produto representa na linha amarela”, 
explicou Anna Pinheiro, Analista de Marketing 
da Link-Belt Latin America.

Entre os meses de maio e julho, a Partequípos 
– distribuidor das escavadeiras Link-Belt na 
Colombia – concluiu o fornecimento de 19 
escavadeiras 210X3E para a Corporação 
Regional Autônoma de Cundinamarca (CAR), 
entidade responsável pela execução de 
políticas, programas e projetos ambientais 
nos departamentos de Cundinamarca e 
Boyacá, cuja jurisdição inclui 115 municípios.
Segundo o Diretor Executivo da Partequípos, 
Jorge Eduardo Medina Moncayo, essa foi uma 
venda de grande significado para a empresa, 
sobretudo pela importância que os projetos 
sob a liderança da CAR têm para a Colombia. 
Entre as obras que serão executadas com a 
participação dos equipamentos da Link-Belt 
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está a recuperação da lagoa de Fúquene, 
famoso corpo de água doce em forma 
de coração, localizado no vale de Ubaté-
Chiquinquirá.
Segunda Medina, um conjunto de fatores 
contribuiu para que a Partequípos e a Link-
Belt fossem as grandes escolhidas pela 
CAR, como a experiência do distribuidor 
no setor oficial, a configuração técnica das 
escavadeiras Link-Belt e, também, a estrutura 
de pós-vendas que ambas as empresas 
oferecem. Isso porque, além do fornecimento 
de equipamentos, o contrato também prevê a 
manutenção preventiva das máquinas por 12 
meses, incluindo mão de obra especializada e 
reposição de peças como filtros de óleo. 

Em outubro, a Link-Belt Latin America passou a 
contar com um novo parceiro para potencializar 
suas ações de Marketing e Comunicação 
e fortalecer a presença da marca junto ao 
mercado: a 21BRZ. Localizada em Sorocaba 
(SP), a agência é especializada no atendimento 
de demandas de empresas multinacionais, já 
tendo atendido grandes companhias da região.
O escopo de trabalho que será realizado junto à 
Link-Belt inclui atividades de comunicação para 
o mercado, endomarketing e relacionamento 
com distribuidores, abrangendo as áreas de 
produto, peças e serviços. Além disso, a parceria 
também envolve o software 21LIVE, sistema 
desenvolvido pela 21BRZ para atendimento e 

gestão dos ativos de Marketing. 
“Essa ferramenta de gestão será fundamental 
para nós, pois vem ao encontro do crescimento 
que a marca Link-Belt tem conquistado em todo 
o território latino-americano. Estamos animados 
e confiantes de que a nova parceria será um 
sucesso”, disse Lúcia Guariglia, Coordenadora 
de Marketing da Link-Belt Latin America. 
Atualmente, a 21BRZ conta com uma equipe 
integrada com mais de 15 funcionários atuando 
de forma multidiciplinar e colaborativa. A 
filosofia de trabalho da agência é passar de 
projeto à ação, enxergando a execução como 
sinônimo de realização. Para mais informações 
sobre a nova parceira da Link-Belt Latin America, 
acesse: https://multinacional.21brz.com.br/

06  AGO | SET | OUT 20

https://pt.lbxco.com/o-excavador/
https://multinacional.21brz.com.br/

