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A 24ª edição do Excavador 
está no ar para destacar as 
ações marcantes da Link-Belt 
e dos parceiros ao longo deste 
ano. A matéria principal, por 
exemplo, espelha o propósito 
da marca de “Construir socie-
dades melhores” e aborda al-
gumas das obras, realizadas 
no Brasil e América Latina, que 
utilizaram as escavadeiras ver-
melhas para impactar as vidas 
de milhares de pessoas.
O informativo destaca tam-
bém o treinamento online, 
conduzido pela equipe de 
Customer Support da Link-
-Belt, junto ao Grupo RL. O 
distribuidor nos estados de 
Goiás, Distrito Federal e To-
cantins enfatizou a oportu-
nidade de ampliar o conhe-
cimento técnico da equipe 
sobre os equipamentos.
Paralelo a isso, as empresas 
André Pelegrina Terraplena-
gem e Céu Azul concederam 
feedbacks um tanto significati-
vos sobre o serviço de pós-ven-
das da Link-Belt. Os clientes 
apontaram a disponibilidade 
no atendimento como o gran-
de diferencial da parceria.
Ao longo desta edição, você 
verá outras notícias como o 
incentivo ao uso da seção 
‘Campanhas’ no sistema Link-
-Belt, o investimento da mar-
ca na comunicação visual dos 
distribuidores, a atualização 
do RemoteCARE e muito mais. 
Em tempo, logo começaremos 
a próxima edição do Excavador. 
Então, sugestões de conteúdos 
são sempre bem-vindos!

Boa leitura!
Equipe Link-Belt

Editorial

Já estamos preparando nossa comunicação para 2022 e ela será pautada 
pelo nosso propósito “Construímos sociedades melhores”. Aliadas à cultura 
de força, resiliência e participação da Link-Belt Latin America, nossas esca-
vadeiras operam em obras que impactam milhares de pessoas.

Por intermédio dos nossos distribuidores, vamos compartilhar algumas 
obras, que mostram, na prática como “Construímos sociedades melho-
res”. Começando pelo Brasil, a Pavimáquinas, distribuidor nos estados de 
Santa Catarina e Paraná, está auxiliando na duplicação da Avenida Leo-
poldo Sander, em Chapecó (Santa Catarina). A obra começou em junho 
de 2020 e deverá ser concluída em junho de 2022.
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A primeira escavadeira Link-Belt vendida no Uruguai

Os exemplos de como 
construímos sociedades melhores 
também estão presentes em 
outros países da América Latina. 
Começando pela Colômbia, 
com a Partequipos, onde as 
escavadeiras Link-Belt estão 
realizando as escavações para a 
construção da primeira linha do 
metrô da capital, Bogotá.

Ao todo, são seis escavadeiras, dos modelos 130X3, 
210X3 e 240X2, operando na demolição, com auxílio 
do martelo hidráulico, e no carregamento de materiais 
para os caminhões basculantes.

No Uruguai, o distribuidor Woslen marcou um verda-
deiro gol de placa com a primeira escavadeira vendi-
da no país. Afinal, o cliente Horacio Udaquiola escalou 
a recém adquirida 210X3E para operar na reforma 
do Estádio Centenário, que sedia os jogos da seleção 
uruguaia de futebol. A escavadeira Link-Belt está tra-
balhando no nivelamento do solo do Estádio.

Já na Costa Rica, por intermédio do distribuidor Ma-
quinaria Telemática, a Constructora Edica alocou uma 
escavadeira Link-Belt nas obras de ampliação do Hos-
pital México. Com mais de 630 leitos, o Hospital Mé-
xico atende a população costarriquenha com serviços 
médicos de urgência e emergência.

Em 2022, continuaremos compartilhando exemplos 
de como construímos sociedades melhores junto com 
nossos clientes e distribuidores. 
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Acompanhe a Link-Belt 
no YouTube!

Sistema RemoteCARE® 
recebe atualização

Para quem ainda não segue a Link-Belt no YouTube, 
aqui vai um lembrete: estamos divulgando, quinzenal-
mente, às terças-feiras, um vídeo novo na plataforma. 

Os conteúdos trazem informações estratégicas para 
nossos distribuidores, clientes e parceiros, como dicas 
sobre os diferenciais de nossas peças e serviços. 

Há diversos conteúdos em português e espanhol. 
Acesse o link e confira os conteúdos! 

A versão atualizada 2021 do RemoteCARE® é a mais 
recente novidade para os distribuidores da Link-Belt. 
O sistema de monitoramento das escavadeiras ga-
nhou uma nova tela inicial e as informações sobre os 
equipamentos podem ser rapidamente visualizadas. A 
antiga versão foi desativada em 30 de setembro.
Além dessa otimização, veja outras mudanças propor-
cionadas pela atualização:

- A plataforma leva menos tempo para carregar as 
informações, oferecendo uma melhor experiência 
para o usuário em todo o site;
- Lançamento de novos filtros, com o objetivo de 
aperfeiçoar a individualização das escavadeiras;
- Aperfeiçoamento no banco de dados do backend 
para futuras atualizações;
- Com o lançamento da segunda versão, os links existentes 
no sistema da Link-Belt também foram atualizados.

Para as pessoas que já possuíam uma conta do 
RemoteCARE®, as credenciais não foram alteradas. 
Vocês poderão continuar utilizando normalmente o 
mesmo login e senha.

Atenção!
Esta atualização não afeta diretamente o 
aplicativo RemoteCARE para dispositivos 
móveis, disponíveis para iOS e Android.

ACESSE

Já para aqueles que ainda não têm um cadastro ou pre-
cisarem de assistência com o login, use os links abaixo:

- Registro: CLIQUE AQUI

- Esqueci o usuário: CLIQUE AQUI

- Esqueci a senha: CLIQUE AQUI   
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Pós-vendas da Link-Belt 
faz sucesso entre os 
clientes da marca
Considerada uma referência internacional no merca-
do de escavadeiras, a Link-Belt sempre se destacou 
pela eficiência e durabilidade dos equipamentos. No 
entanto, outro diferencial da marca tem sido muito 
elogiado pelos clientes: a estrutura de pós-vendas.

Para a André Pelegrina Terraplenagem, empresa locali-
zada em Mooca, São Paulo, por exemplo, a agilidade no 
atendimento otimiza o serviço de locação de máquinas 
oferecido às construtoras da região onde está situada.

“Quando nós realizamos qualquer 
tipo de diagnóstico, a equipe da 
Link-Belt está de prontidão para 
solucionar o problema. Desta forma, 
evita-se que os equipamentos 
fiquem indisponíveis para nossos 
clientes”, afirma o sócio-diretor da 
companhia, André Pelegrina Neto.

A disponibilidade da equipe de pós-vendas da Link-
-Belt também auxilia as operações da Céu Azul Terra-
planagem e Pavimentadora. A empresa atua em So-
rocaba, São Paulo, e utiliza as escavadeiras em obras 
de terraplanagem, demolições e saneamento.

“Nós usamos os equipamentos em variados tipos de 
serviço e quando temos algum problema, o pós-ven-
das da Link-Belt é sempre eficiente. O atendimento é 
realizado independentemente do dia ou do horário 
que solicitamos o contato. É, sem dúvida, um dos me-
lhores do mercado”, destaca o Engenheiro Civil da Céu 
Azul, Matheus Quatrochi. 

Escavadeira Link-Belt trabalhando nas obras do André Pelegrina Terraplenagem
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Link-Belt apoia o Outubro Rosa e Novembro Azul
Conhecidas internacionalmente, as 
campanhas do Outubro Rosa e do 
Novembro Azul ganham mais relevân-
cia ano após ano. Afinal, o câncer de 
mama e o câncer de próstata seguem 
como duas das principais causas de 
morte entre mulheres e homens, res-
pectivamente, em todo o mundo. 

Na busca por fortalecer as iniciativas de 
conscientização, a Link-Belt faz questão 
de demonstrar apoio e alertar distribui-
dores, clientes e parceiros sobre a im-
portância do diagnóstico precoce.

- OUTUBRO ROSA
Segundo estudo realizado pela Varian 
Medical Systems, empresa de softwa-
re e equipamentos para o tratamento 
oncológico, o tipo de câncer mais co-

mum entre as mulheres, na América 
Central e do Sul é o de mama, repre-
sentando 27% dos diagnósticos con-
firmados até janeiro deste ano.

Já o câncer do colo de útero, apesar de 
não aparecer entre os primeiros da lista-
gem, também deve receber atenção das 
mulheres. Tanto que passou a integrar as 
campanhas mundiais do Outubro Rosa.

O câncer de mama e o do colo de úte-
ro são doenças que podem ser here-
ditárias. Sendo assim, é fundamental 
que as mulheres realizem um acom-
panhamento médico periódico e pos-
suam um autoconhecimento sobre o 
corpo. Essas práticas ajudam a reduzir 
a taxa de mortalidade e a garantir a 
qualidade de vida da mulher.

- NOVEMBRO AZUL
Quanto ao câncer de próstata, a do-
ença é o tipo de câncer mais frequen-
te, entre os homens do continente la-
tino-americano, com o percentual de 
27,6%. No grupo de risco, estão indi-
víduos acima de 55 anos com excesso 
de peso ou obesidade. 

O câncer de próstata se notabiliza por 
tumores com crescimento lento e, em 
sua maioria, sem demonstrar sinais 
durante a vida. Ou seja, ao estar em 
dia com os exames médicos, será pos-
sível diagnosticar a doença em um es-
tágio inicial, o que aumenta as chan-
ces de cura do paciente.

O diagnóstico precoce salva vidas! 

Campanhas: um recurso para 
auxiliar os distribuidores Link-
Belt com as redes sociais
Como falamos na última edição do Excavador, a Link-Belt 
ativou a seção ‘Campanhas’ dentro do sistema, para os dis-
tribuidores do Brasil. O item disponibiliza artes personaliza-
das da marca e os posts já saem com o logo do distribuidor! 

Por meio do ‘Campanhas’, a Link-Belt busca auxiliar as es-
tratégias de redes sociais junto aos distribuidores. Para 
quem ainda não conheceu a plataforma, o procedimento é 
bem simples: basta acessar o sistema Link-Belt e seguir o 
caminho: Marketing – Campanha.

No caso dos distribuidores da América Latina, é possível 
baixar as artes nos links compartilhados mensalmente pelo 
time de MKT. Se você ainda não tem acesso a eles, solicite 
agora mesmo! 

Em casos de dúvidas, entre em contato com o Marketing 
(mktbr@lbxco.com) e aproveite esse recurso! 
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Distribuidores desenvolvem comunicações 
em parceira com a Link-Belt
Com o objetivo de fortalecer ainda mais 
a marca e reforçar os valores da compa-
nhia, a Link-Belt incentiva os distribui-
dores a promoverem sua marca na re-
gião em que atuam, melhorando assim 
sua visibilidade e os negócios.

O apoio da Link-Belt 
consiste em subsidiar 
parte dos investimentos 
dos distribuidores em 
comunicações visuais, 
anúncios em revistas, 
desenvolvimento de 
brindes, entre outros.

Recentemente, a Lucasmaq, distribuidor 
do Chile, em parceria com a Link-Belt, in-
vestiu em um painel vertical. Além disso 
a fabricante ainda auxiliou o distribuidor 
com a criação de uma arte personalizada.

Outro distribuidor, que também usou o 
recurso, foi a Malvex, no Peru, que por sua 
vez, instalou uma nova fachada e contou 
com apoio da Link-Belt para melhorar a 
comunicação visual do ponto de venda.

Já no Paraguai, a Irimaq, investiu em 
anúncios nas revistas Construye, Mi 0 kM 
e na revista da Câmara Vial Paraguaia 
(CAVIALPA). Os três anúncios foram feitos 
em parceria com a Link-Belt. 

Confira as fotos dessas ações:

Entre os dias 25 e 27 de agosto, os novos colaboradores do 
Grupo RL, distribuidor nos estados de Goiás, Distrito Fede-
ral e Tocantins, participaram de um treinamento online de 
pós-vendas, ministrado pela equipe da Link-Belt. O treina-
mento teve 22 horas de duração, levando orientações de 
como a equipe do Grupo RL pode atuar como uma aliada 
na resolução dos desafios dos clientes. 

“O conhecimento é sempre proveitoso, visto que toda a 
equipe que participou do treinamento era nova de empre-
sa. É importante que o time conheça os produtos tecni-
camente”, concluiu o Gerente Comercial do Grupo RL, Vil-
mar Cardoso, ao comentar que os treinamentos também 
ajudam na familiarização dos colaboradores com a equipe 
técnica da fabricante. 

Colaboradores do Grupo RL participam de treinamento

Painel feito pela Lucasmaq, no Chile, em parceria 
com a Link-Belt

Anúncio feito pela Irimaq, no Paraguai, em 
parceria com a Link-Belt

Bonés feitos pela Irimaq, no Paraguai, em 
parceria com a Link-Belt

Fachada feita pela Malvex, no Peru, em parceira 
com a Link-Belt
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