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O EXCAVADOR
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.

Editorial
Para a primeira edição do Excavador de 
2022, o destaque vai para as ações de-
senvolvidas pela Link-Belt junto aos seus 
parceiros. Na matéria principal, repre-
sentantes de distribuidores do Brasil e 
da América Latina reforçaram a impor-
tância dos treinamentos realizados pela 
fabricante, principalmente nos setores 
de Peças, Produto e Marketing.

Paralelo aos treinamentos, estão as vi-
sitas promovidas aos distribuidores da 
América Latina nos últimos meses de 
2021. Tais práticas demonstram o com-
promisso da Link-Belt de acompanhar 
de perto as operações.

Além disso, a 25ª edição do Excavador 
relembra as reuniões de alinhamento 
promovidas entre a equipe Link-Belt, 
representantes da Trakmaq e SP Máqui-
nas, no mês de dezembro.

Outras notícias como a comemoração 
dos 30 anos da Pavimaquinas, distri-
buidor Link-Belt localizado em Santa 
Catarina (Brasil), a venda da milésima 
escavadeira na América Latina e o de-
senvolvimento de materiais de comuni-
cação também são destaques do infor-
mativo.

Boa leitura!

Distribuidora Link-Belt nos estados de Santa Catarina e Paraná (Brasil) desde 2018, 
a Pavimaquinas celebrou, em 2021, 30 anos de constituição. Para comemorar, foi 
realizada uma confraternização no dia 12 de novembro do ano passado.

Representantes da equipe Link-Belt participaram da celebração e, inclusive, auxi-
liaram no desenvolvimento de brindes para o evento. A ação simboliza o compro-
misso da fabricante de escavadeiras de apoiar os distribuidores e parceiros.

Segundo o sócio proprietário da Pavimaquinas, João Pavin, esses 30 anos foram 
de muito trabalho e dedicação e as escavadeiras Link Belt vieram para somar no 
crescimento da empresa nos últimos anos. O suporte oferecido pela Link-Belt fez 
a diferença.

Pavimaquinas comemora 
30 anos de história
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“As escavadeiras Link-Belt são muito bem-vistas no 
mercado e possuem ótima aceitação. Além disso, 
sempre recebemos toda a assistência necessária 
para que, dentro do possível, todos os processos de 
vendas se concluíssem positivamente”, destaca Pavin.

Em respeito aos protocolos sanitários de prevenção contra a COVID-19, o evento 
contou somente com a presença dos sócios-proprietários, colaboradores e parcei-
ros comerciais.

Comemoração de 30 anos da Pavimaquinas

Equipe Link-Belt na comemoração de 30 anos da Pavimaquinas

https://pt.lbxco.com/o-excavador/
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Distribuidores ressaltam a importância dos 
treinamentos promovidos pela Link-Belt

Em dezembro de 2021, representantes da Trakmaq, distribuidor Link-Belt na região do Vale do Paraíba e litoral 
Norte, e da SP Máquinas, distribuidor das escavadeiras vermelhas nos estados do Pará e Mato Grosso, ambos 
do Brasil, se reuniram com a equipe Link-Belt.

No dia 06, o gerente Financeiro e a responsável pelas áreas Comercial e Marketing da SP Máquinas, Rafael Aran-
tes e Marli Ferreira, respectivamente, visitaram as instalações da Link-Belt, em Sorocaba (SP) para alinhamentos 
estratégicos e comerciais.

Já no dia 29, o diretor comercial da Trakmaq, Vitor Souza Junior, esteve com o gerente regional de Vendas da 
Link-Belt, Yuri Monteiro, e o Business Manager da Operação Link-Belt Latin America, Matheus Fernandes, para 
uma reunião de alinhamento da parceria entre as duas empresas.

Os representantes da fabricante também realizaram a entrega de uma placa comemorativa de 50 máquinas 
vendidas pela Trakmaq. O encontro ocorreu na sede do distribuidor, em São José dos Campos (SP).

Representantes da Trakmaq 
e SP Máquinas se reúnem com 
a equipe da Link-Belt

Com a função de apresentar novas ferramentas de mercado e apri-
morar o conhecimento dos distribuidores sobre os aspectos técnicos 
das escavadeiras, os treinamentos integram as ações de desenvol-
vimento profissional da Link-Belt junto aos seus parceiros. Aliás, os 
participantes dos encontros de capacitação reforçam a qualidade 
das informações compartilhadas.

“Os treinamentos da Link-Belt 
contribuem para uma melhoria 
contínua na especialização técnica dos 
executivos e assessores comerciais. 
Além disso, são experiências que 
permitem nos aproximar ”, afirma o 
executivo comercial de construção da 
Malvex, distribuidor Link-Belt no Peru, 
Eduardo Paredes.

O profissional já participou dos treinamentos de produto da com-
panhia e destaca que as capacitações possibilitam a superação de 
desafios enfrentados pelo departamento dele na Malvex.

Assim como Paredes, o gerente de Vendas da Maquinaria Telema-
tica, distribuidor Link-Belt na Costa Rica, Juan Pablo Mata, também 
recebeu os treinamentos de produto da fabricante norte-americana. 
O profissional avalia as capacitações da Link-Belt como uma das me-
lhores, em que ele participou.

“Em relação às outras marcas, em que tive a oportunidade de re-
ceber treinamentos, considero que os da Link-Belt são muito mais 
completos. Eles falam a nossa língua”, destaca Mata.

Outro treinamento promovido pela Link-Belt muito elogiado por seus 
parceiros é o de Peças. O consultor de Peças da Pavimaquinas, dis-
tribuidor Link-Belt no estado de Santa Catarina (Brasil), Kainã Baraldi, 
enfatiza a importância de ampliar os conhecimentos sobre os equi-
pamentos da marca para as práticas do dia a dia.

“Os treinamentos ajudam a aumentar a agilidade do colaborador nas 
atividades rotineiras e até mesmo na resolução de tarefas mais com-
plexas: um fator fundamental para otimizar o atendimento aos clien-
tes”, destaca.

Já a responsável pela área Comercial e Marketing, da SP Máquinas, 

distribuidor das escavadeiras vermelhas nos estados do Pará e Mato 
Grosso (Brasil), Marli Ferreira, participou do treinamento de Redes 
Sociais conduzido pela equipe de Marketing da Link-Belt. Segundo 
ela, a principal virtude da capacitação é a oportunidade de a SP Má-
quinas evoluir.

“Quando há treinamento, há crescimento. Nós passamos a ter uma 
nova visão da realidade e conhecemos novas ferramentas para en-
frentar desafios e dificuldades”, afirma Marli.

Esses feedbacks são motivo de orgulho para a Link-Belt, já que os 
treinamentos oferecidos provaram o seu valor e seguem impactando 
distribuidores e clientes.

Treinamentos Marketing SP Máquinas

Treinamentos Produtos Malvex - Peru

Visita SP Máquinas (Marli e Rafael)

Visitas Trakmaq (Júnior)

https://pt.lbxco.com/o-excavador/
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Baseada na construção de relacionamentos, a Link-Belt deseja sem-
pre estar o mais próximo possível de seus parceiros e clientes. Uma 
das formas de manifestar esse propósito é apoiando e participando 
ativamente dos eventos organizados por seus distribuidores. No final 
de 2021, representantes da marca estiveram em países da América 
Latina para acompanhar a apresentação dos equipamentos Link-Belt.

No dia 17 de novembro, a equipe da LBX do Brasil, representada 
pelo gerente de Vendas da América Latina, Gustavo Totina, e pela 
gerente de Marketing da América Latina, Lúcia Guariglia, esteve no 
Uruguai para participar de um evento de demonstração de equipa-
mentos organizado pela Woslen S.A., distribuidor de escavadeiras 
da marca no país, na ocasião, os representantes da Woslen, tam-
bém estiveram presentes.

Já no dia 02 de dezembro, foi a vez da Link-Belt expor os seus 
equipamentos no Open House, promovido pela Malvex, distribuidor 
Link-Belt no Peru. A ação reuniu algumas das mais importantes fa-
bricantes de máquinas pesadas em um evento para clientes do setor 

de mineração e construção civil. Ao todo, o Open House contou com 
a participação de cerca de 70 pessoas.

Segundo a diretora da Malvex, Anna Malmstrom, o evento é funda-
mental não apenas para apresentar os equipamentos a potenciais 
compradores, mas também para fortalecer a relação entre as fábri-
cas e os seus clientes.

“O Open House permitiu que 
as dúvidas de clientes sobre o 
funcionamento das máquinas fossem 
sanadas, ampliando a confiança nos 
fabricantes”, destacou.

Eventos na América Latina contam 
com a participação e apoio da Link-Belt

Um importante marco foi alcançado pela Link-Belt em 2021: a comercialização da milésima escavadeira na 
América Latina, além das vendidas no Brasil. O equipamento do modelo 210X3E foi adquirido pela Gruas 
Böhme, companhia chilena especializada em projetos de montagem e construção, junto à Lucasmaq, distri-
buidor Link-Belt no Chile.

A escavadeira será utilizada para atender as demandas de movimentação de sólidos extraídos da produ-
ção de aço de um dos clientes da empresa, a CAP S.A., principal siderúrgica do Chile. O sócio proprietário 
da Gruas Böhme, Richard Böhme, aponta a tecnologia avançada e o suporte técnico oferecido pela marca 
como aspectos decisivos na escolha pelo equipamento da Link-Belt.

“Nós escolhemos a Link-Belt como fornecedor, devido 
ao reconhecimento da marca e às boas referências, que 
a fabricante possui na área industrial onde nós atuamos”, 
afirmou Böhme.

Com peso operacional de 21.900 Kg, o modelo 210X3E adquirido pela empresa chilena possui um baixo 
consumo de combustível, agilidade na operação e traz o sistema RemoteCare de rastreamento da máquina.

Diante do número, atingido pela companhia, de mil escavadeiras vendidas nos países da América Latina, 
além do Brasil, o sócio proprietário da Böhme acredita que a conquista é resultado da qualidade dos 
equipamentos. “Na minha visão, esse sucesso é resultado das tecnologias atualizadas e da facilidade na 
operação”, destacou Böhme.

Milésima escavadeira Link-Belt 
é vendida na América Latina

Eventos - Open House Malvex

Eventos - Woslen Uruguai Eventos - Woslen Uruguai

Eventos - Open House Malvex

Eventos - Woslen Uruguai

Eventos - Woslen Uruguai

https://pt.lbxco.com/o-excavador/
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Recém-lançada pela Link-Belt, a plataforma de e-commerce, Brasil, da marca teve o seu portfólio de pro-
dutos atualizado. Em novembro de 2021, foram disponibilizados três diferentes tipos de bonés, viseiras, 
camisetas, chaveiros e garrafinhas personalizadas com o logotipo da fabricante de escavadeiras.

Os novos produtos, inclusive, estão fazendo sucesso entre os distribuidores e parceiros. O consultor comer-
cial da SP Máquinas, Rogério Osga, por exemplo, já adquiriu diversos itens no e-commerce da Link-Belt e 
elogia a experiência de compra na plataforma.

“Eu sou um fã da marca e a minha experiência com o 
e-commerce foi a melhor possível. Já comprei bonés, 
chaveiros, camisetas, garrafinhas e as miniaturas de 
escavadeiras e aguardo ainda mais novidades. A Link-Belt 
está de parabéns pela iniciativa”, destaca Osga.

O feedback recebido do público é fundamental para o desenvolvimento de novos produtos e espelha uma 
das principais âncoras estratégicas da Link-Belt: a de ser uma marca baseada em relacionamentos sólidos 
e verdadeiros. O desejo da empresa é dar sequência nesse formato e elevar o alcance do e-commerce para 
todas as regiões do país.

E-commerce da Link-Belt lança 
novos produtos para o Brasil

Como noticiado na última edição do Excavador, a Link-Belt possui diferentes projetos de apoio aos distribuidores na criação de comunicações 
visuais, anúncios em revistas, brindes e comunicações em geral. As estratégias visam fortalecer a marca da fabricante de escavadeiras, ao passo 
que ajudam a ampliar a visibilidade e a oportunidade de negócios de seus parceiros nas regiões em que eles atuam.

Uma dessas iniciativas é a seção ‘Campanhas’, um recurso que disponibiliza gratuitamente artes personalizadas da marca e posts para redes 
sociais customizados com o logo do distribuidor. Todos os materiais são divulgados mensalmente pelo time de Marketing da Link-Belt.

A Partequipos, distribuidor Link-Belt na Colômbia, é um dos principais usuários do ‘Campanhas’ e já contou com esse auxílio na elaboração de 
diversos materiais. O gerente de Marketing da Partequipos, Luis Gallego, destaca a importância da utilização de imagens e vídeos publicitários 
criados em parceria com a Link-Belt.

“Os conteúdos compartilhados pela fábrica têm sido de grande ajuda para que 
a nossa equipe criativa possa desenvolver posts de qualidade. Nós estamos 
conseguindo atrair a atenção dos seguidores e clientes e gerando novos leads para 
a Partequipos. Não posso deixar de destacar também o fornecimento de materiais 
para a adaptação de nossa sede física”, afirma Gallego.

O profissional ressalta que esse aumento no alcance das ações de comunicação da Partequipos favoreceram o posicionamento de mercado da 
empresa. “Os nossos clientes veem na Partequipos, um representante confiável da Link-Belt. Graças a isso, ampliamos a nossa presença em im-
portantes obras de infraestrutura do país”, enfatiza.

A Link-Belt também apoia os distribuidores subsidiando parte dos investimentos utilizados por eles no desenvolvimento de comunicações 
visuais e brindes. A Distribuidora La Conquista, da Guatemala, por exemplo, investiu, em parceria com a fábrica, em diversas ações de mer-
chandising, como a criação de uniformes personalizados.

No Brasil, a Imporpeças, que atua como distribuidor no pós-vendas da Link-Belt no Paraná (Brasil), desenvolveu canetas customizadas, a partir 
do suporte da Link-Belt.

Parceria com a Link-Belt consolida 
comunicações de distribuidores

DISTRIBUIDORA
LA CONQUISTA, S.A.

CONHEÇA NOSSO E-COMMERCE
Escaneie o código ou clique aqui.

Comunicações La Conquista - Gua-
temala

Comunicações Partequipos - 
Colômbia

Comunicações Partequipos - 
Colômbia

Comunicações Partequipos - 
Colômbia

Brindes Imporpeças - Brasil
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Visitas fortalecem relação com os 
distribuidores da América Latina

Entre outubro e dezembro de 2021, a equipe Link-Belt realizou uma 
série de visitas aos distribuidores da América Latina. O objetivo era 
acompanhar de perto as operações e alinhar as estratégias, de acor-
do com as necessidades apresentadas pelo mercado latino-america-
no de equipamentos pesados.

Nesse período, a primeira visita foi feita à Partequipos, distribuidor 
Link-Belt na Colômbia. Na ocasião, a fabricante norte-americana de 
escavadeiras foi representada pelo Business Manager da Operação 
Latin America, Matheus Fernandes, o Business Controller Latin Ame-
rica, Gustavo Caixeiro e os gerentes de Vendas para a América Latina, 
Gustavo Totina e Fellipe Pyaia.

Os colaboradores Link-Belt permaneceram na Partequipos de 18 
a 21 de outubro de 2021. Pyaia revela que, em todas as visitas, o 
aspecto mais importante foi conseguir agregar valor aos equipa-
mentos, por meio de treinamentos e ações com informações ope-
racionais detalhadas.

“É por intermédio das visitas que 
estreitamos relacionamentos, 
desenvolvemos negócios, entendemos 
as dificuldades e oferecemos 
capacitação aos parceiros”, destaca.

Já no mês de novembro, a equipe Link-Belt esteve presente em 
três diferentes países: Paraguai, Costa Rica e Uruguai, os quais são 
representados pelos distribuidores Irimaq, Maquinaria Telematica e 
Woslen S.A., respectivamente. O gerente de Vendas para a Améri-
ca Latina, Gustavo Totina, participou das visitas ao Paraguai e ao 
Uruguai e comenta a importância de compreender as necessidades 
específicas de cada região.

“O mercado latino-americano exige uma certa flexibilidade de posi-
cionamento e, cabe a nós, como marca e produto premium, enten-
der e atender essa demanda de forma satisfatória e, sempre que 
possível, superar as expectativas”, aponta Totina.

Para fechar o ano, foram realizadas visitas à Malvex, distribuidor 
Link-Belt no Peru, e à Track Mar, distribuidor de escavadeiras da 
marca na Argentina. A primeira foi realizada entre os dias 29 e 03 
de dezembro e a segunda, no dia 20 do mesmo mês. Em ambas, 
o gerente regional de Vendas para a América Latina, Fellipe Pyaia, 
esteve presente e reforçou os pontos-chaves das visitas.

“Realizamos a aplicação de treinamentos comerciais, técnicos e de 
produto, bem como alinhamentos a respeito do planejamento de 
compra do distribuidor, desenvolvimento de negócios, prospecção 
de novos mercados, dentre outros assuntos”, detalhou Pyaia.

Da esquerda para direita: Gustavo Totina, Germán Arias, Eugenio Blasi, Florencia Valla, 
Roberto Mancuso e Lúcia Guariglia - visita Woslen

Visita – Maquinaria Telematica – Costa Rica

Da esquerda para direita: Fellipe Pyaia, Diego Starosta e Matheus Fernandes - visita Track Mar

https://pt.lbxco.com/o-excavador/



