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Com foco em apresentar e reciclar o co-
nhecimento dos distribuidores sobre os 
detalhes técnicos de operação e funcio-
namento das escavadeiras, a Link-Belt 
realizou dois novos treinamentos de pro-
duto. As ações foram promovidas junto às 
equipes de vendas da Trakmaq e da Pavi-
máquinas, distribuidores das escavadeiras 
da marca nos estados brasileiros de São 
Paulo e Santa Catarina, respectivamente.

“Durante os treinamentos, nós apresen-
tamos desde o conceito e a história dos 
equipamentos até os elementos que 
compõem as máquinas. Essas informa-
ções são úteis para ajudar os vendedo-
res a converter novas oportunidades 
de negócio”, afirmou Vladimir Machado, 
responsável pela área de produto da 
Link-Belt Latin America e condutor dos 
treinamentos.
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Trakmaq e Pavimáquinas recebem 
novo treinamento de produto

O segundo semestre de 2021 
começou agitado na Link-
Belt Latin America. Como 
pode ser visto na matéria 
principal desta edição, a 
companhia marcou presença 
nos distribuidores Trakmaq e 
Pavimáquinas, para realizar um 
novo treinamento de produto. 
A ação foi conduzida pelo 
especialista Vladimir Machado, 
que apresentou desde a 
história dos equipamentos até 
os elementos que compõem as 
escavadeiras da série X3E. 

E as visitas não pararam 
por aí. No começo de junho, 
a equipe de Marketing do 
fabricante também esteve 
no distribuidor SP Máquinas, 
para alinhar as estratégias de 
comunicação da marca. Para 
completar, o Gerente Regional 
de Vendas da Link-Belt, Yuri 
Monteiro, visitou uma obra do 
cliente VQuattro Engenharia, 
em Extrema (MG), que conta 
com a participação de seis 
escavadeiras vermelhas. 

Informações sobre a ativação 
da aba de “Campanhas” dentro 
do sistema da Link-Belt, a ação 
realizada em homenagem 
ao Dia do Operador e dicas 
para a operação segura de 
escavadeiras também estão 
entre os destaques da 23° 
edição do informativo O 
Excavador.

Desejamos-lhes uma ótima 
leitura.

Equipe Link-Belt
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“Durante os treinamentos, nós 
apresentamos desde o conceito 
e a história dos equipamentos 
até os elementos que compõem 
as máquinas. Essas informa-
ções são úteis para ajudar os 
vendedores a converter novas 
oportunidades de negócio”, 
afirmou Vladimir Machado

De acordo com Machado, as principais 
dúvidas levantadas pelos participantes ao 
longo dos encontros foram relacionadas 
à origem e evolução da Link-Belt como 
empresa, bem como informações técni-
cas presente nos catálogos de vendas e 
conceitos operacionais das escavadeiras. 
Entre os profissionais que participaram 
do treinamento realizado na Trakmaq, no 
dia 7 de maio, estava o Diretor Comer-
cial do distribuidor, Vitor Souza Júnior. 
Segundo ele, a principal contribuição 
gerada pela iniciativa foi a oportunidade 
de ampliar seu vínculo com a Link-Belt. 
“O encontro nos permitiu conhecer ainda 
mais sobre os produtos e a história da 

marca, o que me deu ainda mais prazer 
em fazer parte desse projeto”, destacou.
Já a vendedora externa de Equipamen-
tos da Pavimáquinas, Angelita Tomazi, 
revelou que por ter sido recém-contra-
tada pela distribuidora e nunca ter atu-
ado no segmento de escavadeiras, as 
informações transmitidas durante a visi-
ta foram fundamentais para facilitar sua 
adaptação. 
“O conteúdo foi muito bem explicado e 
nada cansativo. Fiquei muito satisfeita, já 
que ter um amplo conhecimento sobre o 
produto é de extrema importância para 
a área de vendas”, afirmou Angelita. O 
treinamento na Pavimáquinas aconteceu 
entre os dias 7 e 8 de julho.

Projeções 
do mercado

Você já 
segue a 
Link-Belt no

Em julho, Associação Brasileira de Tecno-
logia para Construção e Mineração (Sobra-
tema) divulgou o seu tradicional estudo de 
tendências de mercado. Entre os principais 
números apresentados, o destaque ficou 
por conta da estimativa de crescimento de 
25% nas vendas de equipamentos da linha 
amarela (movimentação de terra) no Brasil, 
em 2021.
Clique aqui e confira a cobertura completa 
que fizemos sobre o evento.

Toda terça-feira nós divulgamos um 
vídeo novo na plataforma, com o 
objetivo de reforçar os diferenciais e 
variadas aplicações das escavadeiras 
Link-Belt. Repletos de informações 
estratégicas, incluindo dicas para nos-
sos distribuidores, clientes e parceiros, 
nossos vídeos estão em português, 
com legendas em espanhol.
Clique aqui e confira agora mesmo os 
conteúdos que fizemos especialmen-
te para o mercado latino-americano! 
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“A Link-Belt tem uma equipe 
muito bem treinada e as me-
ninas trouxeram informações 
completas, de uma maneira gen-
til e atenciosa. Toda vez que elas 
vêm nos visitar, ficamos motiva-
dos a colocar todo o aprendiza-
do em prática”, Marli Ferreira

Com o objetivo de sempre manter o 
padrão de comunicação da marca Link-
-Belt e alinhar os planos para o futuro, a 
equipe de Marketing e o Gerente Regio-
nal de Vendas, Yuri Monteiro, realizaram, 
entre os dias 8 e 10 de junho, uma visita 
à matriz da SP Máquinas, distribuidor das 
escavadeiras vermelhas nos estados do 
Pará e Mato Grosso (Brasil).
Na ocasião, a Gerente de Marketing, Lú-
cia Guariglia, e a Analista de Marketing, 
Aline Lima, compartilharam ideias e di-
cas sobre as melhores práticas a serem 
adotadas pelo setor de Marketing da SP 
Máquinas. 
Marli Ferreira, responsável pela área Co-
mercial e Marketing da SP Máquinas, cha-
mou a atenção para a abordagem técni-
ca e atenciosa de Lúcia e Aline durante a 
visita. “A Link-Belt tem uma equipe muito 
bem treinada e as meninas trouxeram 
informações completas, de uma maneira 
gentil e atenciosa. Toda vez que elas vêm 
nos visitar, ficamos motivados a colocar 
todo o aprendizado em prática”, afirmou.
Além disso, a profissional ressaltou a 
oportunidade de estreitar as relações en-
tre a fabricante e o distribuidor. “Com as 
visitas, nos sentimos cada vez mais parte 
da família Link-Belt”, revelou.

Link-Belt e SP Máquinas 
alinham estratégias

Novo 
reforço para a 
comunicação dos 
distribuidores

Nova fachada 
Complementando as estratégias de pa-
dronização da marca, recentemente a 
Link-Belt Latin America e a SP Máquinas 
uniram forças para iniciar um projeto de 
revitalização nas unidades do distribui-
dor. Confira abaixo como está ficando 
a nova fachada da unidade de Tucumã 
(Pará, Brasil), que já está em fase de fi-
nalização.

Atenção, distribuidores: recente-
mente, a Link-Belt ativou a parte de 
“Campanhas” dentro do sistema da 
companhia, para que vocês possam 
utilizar comunicações personaliza-
das da marca e, assim, fortalecer 
ainda mais as estratégias nas Redes 
Sociais. 
Todos os meses serão desenvolvidas 
quatro artes novas, que podem ser 
baixadas diretamente no sistema 
da Link-Belt, para os distribuidores 
Brasil, acessando o seguinte 
caminho: Marketing – Campanha. 
E o mais legal: os posts já saem com 
o logo do distribuidor! 
Já para os distribuidores da Améri-
ca Latina, é possível baixar as artes 
nos links compartilhados mensal-
mente pelo time de MKT. Se você 
ainda não tem acesso a eles, solicite 
agora mesmo! 
Em casos de dúvidas, escreva para 
o Marketing: mktbr@lbxco.com
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Distribuidor Link-Belt na região Sul do Brasil, 
a Pavimáquinas alcançou um objetivo alme-
jado desde o lançamento do modelo de es-
cavadeira 300X3E: negociar o equipamento 
para o segmento do agronegócio. A primei-
ra venda foi feita para a empresa Grund 
Terraplanagem, que opera no município de 
Saudades (Santa Catarina, Brasil). 
“Os diferenciais da 300X3E, que nos con-
quistaram, foram a força e a agilidade para 
execução dos serviços, bem como a econo-
mia de combustível e a praticidade na ma-
nutenção”, afirmou Nerci Francisco Schmitz, 
proprietário da Grund.
Schmitz trabalha com escavadeiras há 12 
anos e irá utilizar a 300X3E para serviços de 
escavações de barragens, terraplanagens, 
destoques em lavouras, açudes, cisternas e 
esterqueiras.
Um dos responsáveis pela venda do equi-

Pavimáquinas conclui venda
da primeira 300X3E

pamento foi o sócio proprietário da Pavi-
máquinas, João Pavin. Segundo ele, além 
de atender a demanda do cliente com 
agilidade e economia, a negociação repre-
senta uma porta de entrada para a 300X3E 

na região. “A 300X3E é uma novidade no 
município e veio pra agregar o leque de 
equipamentos Link-Belt que já operam em 
Saudades (SC) no segmento agro”, concluiu 
Pavin.

Operadores de escavadeiras 
ganham homenagem 
No dia 29 de maio, celebrou-se no Brasil 
o Dia do Operador de Máquinas, profis-
sional que tem um papel determinante 
para o desenvolvimento do país. Em 
comemoração à data e para homena-
gear essa profissão tão importante, a 
Link-Belt realizou uma ação especial no 
Instagram, convidando operadores de 
todo o Brasil a responderem a seguin-
te pergunta: “O que é ser operador para 
você?”. 

Ao final da ação, o operador Adilson 
Martires Santos, de Itabaiana (Sergipe/
Brasil) ganhou um kit de brindes perso-
nalizados da Link-Belt. 
Para complementar as homenagens do 
dia, também publicamos uma matéria 
especial em nosso blog, contando um
pouco mais sobre os desafios 
e alegrias dos operadores 
de máquinas pesadas.
Clique aqui e confira 
o conteúdo na íntegra!
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A obra, que envolve a construção de um conjunto 
de galpões logísticos, conta atualmente com a 

participação de três escavadeiras 360X3E, 
uma 210X2, uma 135 Spin Ace e uma 160X2.

Entre os dias 16 e 17 de junho, a equipe 
da Link-Belt e do distribuidor Trakmaq 
esteve em Extrema (Minas Gerais, Brasil) 
para visitar uma obra de terraplanagem 
e infraestrutura executada pela VQuat-
tro Engenharia. 
Na ocasião, foi possível verificar a ope-
ração e desempenho das escavadeiras 
Link-Belt em campo e, assim, identificar 
possibilidades de melhoria. A obra, que 
envolve a construção de um conjunto 
de galpões logísticos, conta atualmente 
com a participação de três escavadeiras 
360X3E, uma 210X2, uma 135 Spin Ace 
e uma 160X2.
“Nós fomos até a obra a pedido do 
cliente e do distribuidor Trakmaq, que 
é responsável por atender a VQuattro 
Engenharia. Lá, conseguimos comprovar 
todas as qualidades e os benefícios dos 
nossos equipamentos, tanto nos quesi-
tos segurança e conforto para o opera-
dor, quanto em produtividade, eficácia, 
robustez e consumo de combustível”, 
destacou o Gerente Regional de Vendas 
da Link-Belt, Yuri Monteiro.

Link-Belt visita obra da VQuattro Engenharia
Além de Monteiro, a visita contou com a 
participação do Especialista de Produto 
da Link-Belt, Vladimir Machado, o qual 
ficou responsável, inclusive, por reali-
zar as medições na obra. Por parte da 
Trakmaq, estiverem presentes o Diretor 
Comercial, Vitor Souza Junior, e o Auxi-
liar Técnico, Clayton Pinheiro.  
A VQUATTRO Engenharia é cliente da 
Link-Belt desde 2019, quando adquiriu a 
135 Spin Ace. A empresa atua no merca-
do da construção civil, primordialmente 
na execução de obras de infraestrutura.
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Quando o assunto é segurança no traba-
lho, a atenção aos detalhes faz toda a di-
ferença na prevenção de acidentes, inde-
pendentemente da área de atuação. Mas, 
para quem trabalha com equipamentos 
de grande porte, como as escavadeiras, é 
preciso ter cuidado redobrado, pois qual-
quer descuido pode colocar em risco a in-
tegridade do operador e demais pessoas 
envolvidas no entorno da operação.
Vladimir Machado, Especialista de Pro-
duto da Link-Belt Latin America, destaca 
que além de contar com equipamentos 
robustos e confiáveis, existe uma série 
de outras medidas que devem ser ado-
tadas para reduzir os riscos de acidentes 
durante a operação das escavadeiras. 
Contidas no Manual do Operador das 
máquinas, as principais recomendações 
operacionais a serem seguidas, são:

5 cuidados a 
serem tomados 
para operar 
escavadeiras 
com segurança

2. Antes de iniciar qualquer atividade, é importante sem-
pre olhar ao redor, por meio dos espelhos laterais e câ-
mera de ré do equipamento, a fim de garantir que não há 
pessoas ou obstáculos dentro do raio de ação. 

1. Sempre utilizar o cinto de segurança durante a opera-
ção, até mesmo em atividades simples e rápidas. Apesar 
de essa ser uma premissa básica, muitos operadores ain-
da se esquecem que o cinto tem como objetivo protegê-
-los em casos de tombamentos, capotamentos e colisões.   

3. Outra recomendação fundamental é sinalizar o início 
da operação da escavadeira com um ou dois toques cur-
tos na buzina. Essa prática serve para alertar as pessoas 
ao redor, aumentando a atenção para o equipamento. 

4. Durante a operação propriamente dita, recomenda-se 
manter as rodas motrizes sempre na parte traseira da má-
quina e as rodas guias na dianteira, evitando assim que os 
comandos de deslocamento (frente/ré) fiquem invertidos 
caso haja a necessidade de movimentar a escavadeira em 
uma emergência. 

5. Verificar a tabela de carga de içamento fixada na ca-
bine antes de realizar um içamento de material, como tu-
bos, postes, troncos de madeiras, entre outros. Esta tabela 
mostra o peso máximo que a escavadeira pode erguer com 
segurança, de acordo com a configuração de braço, lança e 
sapata, além da altura em que se deseja levantar o material 
e a distância do ponto de carregamento. Seguir todas essas 
variáveis evita o tombamento da máquina.

“Para além das dicas operacionais men-
cionadas, existem outros dois fatores que 
fazem toda a diferença para o uso seguro 
de escavadeiras: a realização de manu-
tenções preventivas dentro do prazo in-
dicado pela fabricante e a utilização de 
peças genuínas”, reforça Machado. 
O especialista explica que durante as 
revisões programadas são realizadas re-
posições, correções, verificações e lubrifi-
cações adequadas dos componentes que 

integram o equipamento, a fim de garan-
tir o máximo desempenho dele e a segu-
rança dos usuários. “Durante esse proces-
so, o uso de peças genuínas é outro ponto 
fundamental, pois, garante a procedência, 
qualidade e performance de toda a esca-
vadeira”, complementa Machado. 
As máquinas da Link-Belt, por exemplo, 
saem de fábrica com os mesmos itens 
que estão em estoque para a reposição, 
o que possibilita que as principais carac-

terísticas dos equipamentos da marca, 
como confiabilidade, agilidade, conforto 
e economia, sejam mantidos a cada revi-
são. Vale destacar que o uso de compo-
nentes não genuínos e a aplicação deles 
por mão de obra não autorizada, estão 
entre os principais erros cometidos du-
rante as manutenções, pois podem oca-
sionar panes e outros problemas graves, 
comprometendo componentes em todo 
o sistema.
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