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Em comemoração aos 10 
anos da Link-Belt no Brasil, 
a 22° edição do informativo 
O Excavador chega para re-
forçar que a nossa história é 
construída de muitas outras 
histórias. A máxima é com-
provada na matéria principal, 
que traz depoimentos de al-
guns dos clientes que fazem 
parte da nossa trajetória e, 
acreditando na marca, aju-
daram a consolidar o sucesso 
das escavadeiras vermelhas 
no país.
Esse sucesso também está 
refletido nas 700 máquinas 
vendidas em território bra-
sileiro, marco que foi con-
quistado em março, com 
a participação da Siqueira 
Terraplanagem, empresa 
que atua no município para-
naense de Pérola D’Oeste e 
é cliente da Link-Belt desde 
2015.
Para além da matéria prin-
cipal, outras notícias sobre 
o novo parceiro da Link-Belt 
Latin America no Uruguai, 
a realização de treinamen-
tos de produto junto aos 
distribuidores e o projeto 
“Prontidão para o Combate”, 
reforçam que seguimos com-
prometidos com a evolução 
constante, a fim de continu-
armos trilhando um caminho 
brilhante no mercado.

Boa leitura e obrigado por 
caminharem ao nosso lado 
nestes primeiros 10 anos!  

Equipe Link-Belt

Editorial

No dia 28 de abril, a Link-Belt cele-
brou mais um marco importante: a 
companhia completou 10 anos no 
Brasil, trajetória essa que se iniciou 
com a inauguração da filial da LBX 
em Sorocaba, São Paulo, em 2011.  
Pautada pelo propósito de cons-
truir sociedades melhores, por in-
termédio de um produto de exce-
lência, a Link-Belt cruza a própria 
história com a de muitos clientes, 
que ajudaram a consolidar a mar-

ca no país desde então, ao mesmo 
tempo em que também tiveram 
suas jornadas transformadas pelas 
escavadeiras vermelhas.
Como forma de representar essa 
parceria e comemorar uma data tão 
especial, a matéria de capa desta 
edição traz o depoimento de alguns 
desses clientes que são parte im-
portante do nosso sucesso no Brasil. 
Obrigado por acreditarem nas es-
cavadeiras Link-Belt.
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Uma década de sucesso no Brasil
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Antonini Construções 
e Terraplenagem

Céu Azul 
Terraplanagem

Considerada uma das primeiras empre-
sas a adquirir uma escavadeira Link-Belt 
na região de Campinas (SP), a Antonini 
Construções e Terraplenagem conta, 
hoje, com dois equipamentos verme-
lhos, sendo uma 210X2 e uma 80SA. 
“Tenho muito prazer de ter participado 
da história da Link-Belt no Brasil, como 
um dos pioneiros a apostar na marca”, 
conta Márcio Antonino, proprietário da 
companhia que leva o seu sobrenome.
Ele recorda que o tempo de resposta 
nos atendimentos de manutenção era 
uma de suas maiores preocupações 
quando decidiu apostar nas máquinas 
Link-Belt. No entanto, Antonini foi posi-
tivamente surpreendido neste quesito. 
“A resposta do Pós-Vendas foi uma das 
melhores. Mas vale ressaltar que a má-
quina é um avião, que quase não preci-
sa de manutenção”, disse o cliente.
Ao longo dos anos de parceria, o pro-
prietário da Antonini Construções e 
Terraplenagem relembra um momento 

A Céu Azul Terraplanagem e Pavimen-
tação, empresa que pertence ao Grupo 
Céu Azul, atua em uma série de projetos 
para melhorar a infraestrutura da cida-
de de Sorocaba (SP). Para executar cada 
projeto com qualidade, a Céu Azul conta 
com o apoio de equipamentos de últi-
ma geração: as escavadeiras hidráulicas 
Link-Belt.
Para José Marcelo Pavan, diretor do Gru-
po Céu Azul, ser parceiro da Link-Belt é 
sinônimo de segurança, principalmente 
graças à agilidade da área de Pós-Ven-
das da fabricante, somada à eficiência e 
baixo índice de manutenção das máqui-
nas. 
Atualmente, a companhia conta com 
três escavadeiras Link-Belt em sua frota, 
sendo duas 210X2, com peso operacio-
nal de 21,5 mil kg cada, e uma 290X2, 
com peso operacional de 29,8 mil kg. 

marcante: “Teve uma vez que preci-
sei adquirir uma escavadeira de outra 
marca e percebi que a escavadeira 
Link-Belt apresentava um desempenho 
melhor, mesmo tendo cinco anos de 
uso. Foi uma verdadeira surpresa”, diz.

GR Extração de Areia
Lenoir Antonio Geremia, proprietário da 
GR Extração de Areia, define a Link-Belt 
como uma empresa que apresenta au-
tenticidade e transparência, além de 
um produto de qualidade que supera 
as expectativas e realiza sonhos, aju-
dando pequenos negócios a cresce-
rem. “Ser parceiro da Link-Belt significa 
crescimento e desenvolvimento para o 
meu negócio, pois, por meio dos equi-
pamentos que a mesma oferece, consi-

go alcançar o rendimento e a qualidade 
que a extração de areia exige”, diz.
Cliente Link-Belt desde 2015, quando 
adquiriu uma 350X2, Geremia reforça 
que todos os trabalhos realizados com 
as escavadeiras da fabricante são mar-
cantes, uma vez que elas permitem a 
produção de um material com agilidade, 
para que a GR possa atender ao merca-
do local. A empresa está localizada no 
município União da Vitória, no Paraná.

Márcio Antonino, proprietário Anto-
nini Construções e Terraplenagem
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“Trata-se de um produto 
de excelência. Por isso, 

desejo que esses 10 anos 
de Link-Belt no Brasil se 
multipliquem por 100”, 

comenta José Rodrigues 
Neto, proprietário da 

empresa.

Ferticel Adubos
Além de ter sido um dos primeiros clientes da Link-Belt na região Oeste de Santa 
Catarina, a Ferticel também é a prova da versatilidade das escavadeiras vermelhas. 
Isso porque as quatro máquinas adquiridas pela empresa atuam no segmento de 
compostagem, revolvendo composto orgânico, aplicação um pouco diferente da 
usual. “A Link-Belt trouxe a eficiência que precisávamos para a realização do nosso 
trabalho. As escavadeiras entregam agilidade, economia de combustível e durabi-
lidade, se sobressaindo na relação custo-benefício quando comparada com outras 
marcas com as quais já trabalhei”, conta Wanderlei Enderle, Diretor Técnico do 
Grupo Ferticel.
Entre os momentos marcantes desta parceria, Enderle se lembra de quando sua 
primeira escavadeira Link-Belt precisou passar por um serviço de manutenção. “O 
equipamento estava marcando 12 mil horas e começou a ficar lento, então acionei 
o distribuidor Pavimáquinas. Na época, achei que seria um problema grave, mas era 
apenas um chicote amassado que estava ocasionando o problema. Além de trocar 
o item, o mecânico da Pavimáquinas colocou a máquina nos parâmetros originais 
de regulagem, me entregando ela com um desempenho excepcional, por um custo 
baixíssimo. Fiquei muito surpreso e satisfeito com o atendimento”, conclui.

JR Terraplanagem 

Contando com as escavadeiras 80SA e 
130X2 para atender aos clientes de Ilha-
bela, em São Paulo, a JR Terraplanagem 
avalia que a parceria com a Link-Belt é 
sinônimo de retorno financeiro, graças à 
economia de combustível e robustez dos 
equipamentos da marca.

As máquinas que compõem a frota da JR são 
utilizadas na abertura de ruas, platôs e ou-
tros serviços do segmento de terraplanagem. 
“Trata-se de um produto de excelência. Por 
isso, desejo que esses 10 anos de Link-Belt no 
Brasil se multipliquem por 100”, comenta José 
Rodrigues Neto, proprietário da empresa.

Wanderlei Enderle, Diretor 
Técnico do Grupo Ferticel

José Rodrigues Neto, 
proprietário JR Terraplanagem
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“Somos clientes há 
muito tempo e sempre 
fomos atendidos com 
muita competência e 

profissionalismo.”

Milson Antunes 
de Araújo

NHS Terraplenagem e Demolições

Terrara Terraplenagem 
Atuante na região de Altamira, no 
Pará, o minerador Milson Antunes con-
ta com o apoio de três escavadeiras 
vermelhas para a realização do seu 
trabalho, sendo duas 210X2 e uma 
210X3E. “É ótimo ser parceiro da Link-
-Belt, pois os equipamentos da marca 
são rápidos, resistentes e econômi-
cos, preenchendo todos os requisitos 
necessários nas estações de ouro. Os 
operadores elogiam bastante as má-
quinas”, disse.
Satisfeito com as aquisições, Milson re-
força que espera continuar trabalhan-
do com as escavadeiras Link-Belt por 
muito tempo. “Gostaria de parabeni-
zar toda a equipe da LBX pelo traba-
lho honesto e dedicado”, conclui.

Localizada em Alumínio, município de São 
Paulo, a NHS Terraplenagem e Demolições 
enxerga na parceria com a Link-Belt a con-
firmação de que estão no caminho certo, 
por sempre buscarem trabalhar com equi-
pamentos inovadores. “Trata-se de uma mar-
ca que nos entrega produtos de qualidade, 
atendimento especializado e facilidades nas 
cotações”, afirma Shirlei Oliveira Garcia, Ge-
rente Financeiro da NHS. Atualmente, a em-
presa conta com duas escavadeiras do mo-
delo 80SA.
Shirlei reforça que a Link-Belt é um exemplo 
de fornecedor, preocupando-se em oferecer 
as melhores soluções com qualidade e preço 
justo. “Somos clientes há muito tempo e sem-
pre fomos atendidos com muita competência 
e profissionalismo. Ao longo deste período, a 
Link-Belt se mostrou mais do que um forne-
cedor de máquinas, mas sim uma grande 
parceira. Desejamos sucesso a todos e que 
vocês continuem com esta visão”, finaliza.

Na avaliação de Guilherme Weismann, pro-
prietário da Terrara Terraplenagem, a Link-
-Belt é uma marca que chegou para revolu-
cionar o universo das escavadeiras no Brasil. 
“Ser cliente e parceiro Link-Belt é contar com 
o que há de mais novo e eficiente no mer-
cado de terraplenagem. Com vocês, sei que 
sempre estou um passo a frente”, diz.
Weismann conta que, há nove anos, as es-
cavadeiras Link-Belt mudaram o rumo da 
história da Terrara. “Elas nos permitiram pe-
gar serviços maiores e mais complexos, o 
que nos garantiu crescimento e a conquista 
do respeito e confiança de nossos clientes”. 
Ele destaca que a LBX foi uma das primeiras 
marcas a acreditar na companhia de terrapla-
nagem sediada em Porto Feliz, São Paulo. 
“O título de melhor escavadeira do mundo não 
é à toa. Vocês são realmente especiais. Por 

isso, não poderíamos deixar de parabeni-
zar a equipe Link-Belt do Brasil e desejar 
todo o sucesso do mundo para essa em-
presa que tanto merece”, finaliza.

Milson Antunes

Família Weismann: Guilherme, Ger-
son e Lara
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WS Obras de Terraplanagem 

Mais motivos para comemorar 

A WS Obras de Terraplanagem é uma 
das empresas que acompanham a 
trajetória da Link-Belt no Brasil desde 
o início das atividades da fabrican-
te. Com uma 130X2, o cliente presta 
serviços de demolição, bem como de 
adequação de estradas em áreas de 
reflorestamento e agrícolas no extre-
mo Sul do Paraná. 
Fernando Luis, da WS Obras, lembra 
que foi o terceiro cliente brasileiro a 
comprar uma escavadeira da marca, 
em 2012, e mantém essa parceria 
desde então. “Trabalhar com as má-
quinas Link-Belt é saber que pode-
mos contar com um parceiro que está 
sempre em busca de melhorar seus 

Juntamente com o aniversário de 10 
anos no Brasil, a Link-Belt alcançou o 
número de 700 escavadeiras vendidas 
no país. O equipamento que consolidou 
o marco foi adquirido pela Siqueira Ter-
raplenagem, empresa que atua no mu-
nicípio paranaense de Pérola D’Oeste e é 
cliente da fabricante desde 2015. Atual-
mente, a Siqueira Terraplanagem conta 
com seis máquinas Link-Belt, sendo duas 
160X2, duas 180X3E e duas 210X3E.
Os modelos atendem mais de 100 pro-
priedades rurais na região, que atuam, 
principalmente, nos cultivos de soja, 
milho e trigo. As máquinas alternam en-
tre as propriedades realizando diversos 
trabalhos, como destoque, abertura de 
valas, construção de açudes, rampas 
e outras atividades que englobam os 
serviços de terraplenagem. Para Ledo-
vino Siqueira, fundador da empresa que 
leva o seu sobrenome, as escavadeiras 
Link-Belt se destacam na economia de 
combustível, produtividade e agilidade 
no serviço. 

produtos. Para atender nossos próprios 
clientes, precisamos de um equipamento 
rápido e econômico, que não apresente 

falhas, e as escavadeiras Link-Belt 
chegaram para atender as nossas ne-
cessidades”, diz.

“Gosto muito da marca e agradeço a todos 
da Link-Belt pela parceria, confiança e por 
acreditarem em nós até mesmo nos mo-
mentos mais difíceis. Todos são muito aten-
ciosos e dispostos a nos ajudar”, finaliza.

Matheus Fernandes - Business Manager Link-Belt Latin America, Fernando Luís 
Waschburguer e seu filho Fernando - WS Obras de Terraplanagem, Eric Sauvage 
– CEO LBX Company 

Ledovino Siqueira: Fundador da Siqueira Terraplanagem
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Escavadeiras 210X3E dão show em
operações florestais, no Chile
A Santa Rosario S.A., empresa chilena focada 
em serviços de terraplanagem, florestais e 
outros, tem apostado nas escavadeiras Link-
-Belt para atender aos projetos da região. 
Até o momento, a empresa conta com doze 
escavadeiras 210X3E, que atuam principal-
mente na movimentação de terra, madeiras 
e outros materiais em loteamentos florestais.  
“Um dos principais diferenciais do equipa-
mento é o baixo consumo de combustível”, 
destaca Joaquín Piedra, Gerente Geral da 
Santa Rosario S.A, ao comentar a satisfação 
com as escavadeiras Link-Belt. 
De fato, o modelo 210X3E traz recursos que 
proporcionam maior economia, controle, 
produção e segurança aos clientes. Seguin-
do o padrão de economia de combustível 
com alta produção da Link-Belt, a máquina 
pode ser até 14% mais econômica em com-
paração com o mesmo modelo da série an-
terior, graças à combinação de tecnologias 
Sumitomo, que agregam mais inteligência na 
hidráulica e no gerenciamento das bombas, 
com motor ISUZU. 

Confira, nas imagens, as escavadeiras da Santa Rosario S.A. em ação! 

LBX Company 
patrocina evento
internacional de 
reciclagem
A edição de 2021 do ISRI, maior conven-
ção e exposição da indústria de recicla-
gem, contou com a participação da LBX 
Company. Além de patrocinadora, a matriz 
norte-americana apresentou seus produtos 
aos visitantes da feira, que foi realizada no 
formato virtual pela primeira vez na história. 
Promovido pelo Institute of Scrap Recycling 
Industries (ISRI), o evento aconteceu entre 
os dias 20 a 22 e 27 a 29 de abril.

Entre as máquinas expostas no estande vir-
tual da empresa estavam as escavadeiras 
250X4 SL, com um ímã Winkle, e a 300X4, 
equipada com um segundo membro tesou-
ra LXS 55R.
Além de assistir aos vídeos dos equipamen-
tos, os participantes do evento também 

puderam fazer download de materiais, ter 
acesso a ofertas especiais e, ainda, entrar em 
contato com representantes da LBX Company 
em tempo real. Entre os profissionais que par-
ticiparam do evento, estavam: Kevin Roberts, 
Randy Phillips, Dave Martin, Landon Boyer, 
Dave Seater, Adam Woods e Chris Wise.
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Woslen S.A. é o novo distribuidor
da Link-Belt no Uruguai

Ampliando ainda mais a atuação na Amé-
rica Latina, a Link-Belt comemora a parce-
ria recém iniciada com a Woslen S.A., novo 
distribuidor das escavadeiras vermelhas no 
Uruguai. Criada em 2009, a Woslen S.A. é 
especializada em importar e comercializar 
maquinários de renome mundial e vem se 
destacando, cada vez mais, como uma das 
principais referências do mercado agrícola 
uruguaio. 
Além da comercialização das escavadeiras 
Link-Belt, o distribuidor também será res-
ponsável pelo atendimento de pós-vendas, 
oferecendo o suporte necessário em servi-
ços e entrega de peças.  
“A parceria entre a Link-Belt e a Woslen 
chega para ampliar ainda mais a nossa 
força de distribuição na América Latina, 
além de fazer parte de um plano de co-
bertura que tem como objetivo atender a  
maior parte dos países e regiões latinas, 
sempre através de parceiros que comparti-
lham da qualidade e excelência que acom-
panham nossa marca”, afirma Gustavo To-
tina, Gerente de Vendas da companhia na 
América Latina.
Atendendo ao mercado uruguaio, há mais 
de 10 anos, com produtos e atendimento 
que se destacam, a atuação da Woslen S.A. 

“É um prazer fazer parte 
de uma equipe que partilha 

os mesmos valores da Woslen, 
para prestar um serviço 

de qualidade aos clientes 
da marca. É pela segurança
e confiança que a Link-Belt 
representa, que nos unimos 

para trilhar o caminho 
da melhoria contínua 

e da inovação”.

vem ao encontro dos ideais da Link-Belt. 
“Além disso, o distribuidor possui experiên-
cia com produtos de valor agregado e qua-
lidade superior, bem como um amplo co-
nhecimento do mercado local, atendendo 
a todos os requisitos que a nossa empresa 
preza nos países em que atua”, comple-
menta Totina. 
German Arias, Gerente Comercial da Woslen 
S.A., reforça que as escavadeiras Link-Belt 
chegam para diversificar e aprimorar o por-
tfólio de produtos que a empresa uruguaia 
oferece hoje. “É um prazer fazer parte de 
uma equipe que partilha os mesmos valores 
da Woslen, para prestar um serviço de quali-
dade aos clientes da marca. É pela seguran-
ça e confiança que a Link-Belt representa, 
que nos unimos para trilhar o caminho da 
melhoria contínua e da inovação”, conclui.

SP Máquinas
de cara nova
A Link-Belt Latin America e a SP Má-
quinas uniram forças para iniciar um 
projeto de revitalização nas unidades 
do distribuidor, que representa as 
escavadeiras Link-Belt nos estados 
brasileiros do Pará e Mato Grosso. A 
reforma começou na filial de Várzea 
Grande (Mato Grosso, Brasil), que 
já recebeu mudanças na fachada. 
Veja o resultado na imagem abaixo 
e aguarde por mais novidades nas 
próximas edições!
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SP Máquinas recebe treinamento
de produtos da Link-Belt
Em março, a equipe da SP Máquinas (distri-
buidor Link-Belt nos estados brasileiros do 
Pará e Mato Grosso) pôde conhecer mais 
sobre o funcionamento das escavadeiras 
vermelhas, a fim de aprimorar as técnicas 
de vendas e ampliar as oportunidades de 
negócio na região. 
Conduzido pelo especialista de Produto 
da Link-Belt Latin America, Vladimir Ma-
chado, o treinamento abordou a história 
da Link-Belt e a evolução das escavadei-
ras da marca, incluindo as características 
dos equipamentos mais recentes, classifi-
cações e aplicações, bem como principais 
vantagens em relação à concorrência. “Um 
dos meus objetivos foi mostrar que somos 
mais do que uma fabricante de escava-
deiras, mas sim uma empresa que entre-
ga soluções completas ao mercado”, disse 
Machado.

“Estamos no mercado há 
cinco anos e somos familiarizados 

com as escavadeiras Link-Belt, 
mas participar do treinamento 

nos trouxe uma nova percepção, 
ampliando as oportunidades
para abertura de mercado”

“Prontidão para o Combate” fortalece
atuação do time de Customer Support
Em 2020, o departamento de Customer 
Support da Link-Belt Brasil iniciou o projeto 
“Prontidão para o Combate”, um programa 
focado em capacitação, que visa proporcio-
nar um atendimento cada vez mais eficien-
te aos clientes da marca. 
Desde então, os colaboradores da área de 
Customer Support da companhia vem pas-
sando por uma série de treinamentos téc-
nicos, com o objetivo principal de que todos 
estejam alinhados e possuam conhecimen-
to sobre as atividades desempenhadas por 
cada membro da equipe. 
“Nosso time é bastante enxuto e, sabendo 
disso, cheguei à conclusão de que seria fun-
damental que todos soubessem executar 
as demandas que fazem parte do dia a dia 
do Customer Support, a fim de ampliar a 
qualidade e velocidade dos atendimentos. 
Com o Prontidão para o Combate, todos 
os membros passaram a ser treinados em 
funções que não estavam habituados ou 

conhecer um pouco mais sobre tarefas não 
rotineiras,a fim de que estivessem prontos 
para lidar com qualquer situação”, conta 
Guilherme Borghi, Gerente de Suporte ao 
Cliente e ao Produto da companhia.
Emerson Adão, técnico de Serviços da Link-
-Belt Brasil, é um dos colaboradores que já 
passou pelo treinamento, se destacando 
pela multifuncionalidade – condição dese-
jada do Projeto. A ação traz uma visão geral 
sobre os processos de recebimento, prepa-
ração, carregamento, manutenção, entrega 
técnica e diagnóstico das máquinas, bem 
como operações no estoque de peças de 
reposição e suporte em várias frentes. “Es-
tou muito feliz por fazer parte desta equi-
pe, na qual o compartilhamento de conhe-
cimento é sempre visto como prioridade”, 
afirma Adão.
Com tamanho sucesso, a projeção é de que 
o “Prontidão para o Combate” continue se 
expandindo para todos os membros do 

Customer Support e também seja sugeri-
do aos distribuidores da Link-Belt em bre-
ve. “Trata-se de um projeto contínuo, que 
tende a crescer e ficar cada vez mais forte”, 
finaliza Borghi.

“Estou muito feliz por 
fazer parte desta equipe, na 

qual o compartilhamento 
de conhecimento é sempre 

visto como prioridade”.

Para Fausto Riccelli, vendedor da SP Máqui-
nas, o detalhamento da apresentação feita 
pelo especialista de Produto da Link-Belt 
foi um dos grandes diferenciais do encon-
tro. Afinal, o conhecimento aprofundado 
sobre o produto é fundamental para que 
os vendedores sejam capazes de transmi-
tir, com clareza, a qualidade das escavadei-

ras Link-Belt no momento da negociação. 
“A experiência foi muito rica a atendeu às 
minhas expectativas. Além disso, pude co-
nhecer mais sobre a história da Link-Belt e 
a importância dela para o desenvolvimen-
to das máquinas”, disse.
Para Rogério Osga, consultor comercial do 
distribuidor, a participação no treinamento 
também foi bastante positiva. “Estamos no 
mercado há cinco anos e somos familiari-
zados com as escavadeiras Link-Belt, mas 
participar do treinamento nos trouxe uma 
nova percepção, ampliando as oportunida-
des para abertura de mercado”, concluiu.

VOCÊ SABIA QUE É POSSÍVEL LER AS EDIÇÕES ANTERIORES 
DO INFORMATIVO O EXCAVADOR A QUALQUER MOMENTO?
Elas estão disponíveis em nosso site, na área de 
“Imprensa”, juntamente com o Blog da Link-Belt 
e os releases divulgados na mídia.

ACESSE TODOS OS CONTEÚDOS 
CLICANDO AQUI.
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https://pt.lbxco.com/o-excavador/

