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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
A 26ª edição do informativo O Excavador 
vem carregada de boas notícias e en-
contros.  A matéria principal dessa edi-
ção conta como foi a visita dos parceiros 
da Colômbia para conhecer a sede da 
Link-Belt, no Brasil. 

Além disso, as equipes realizaram diver-
sas visitas aos distribuidores e clientes do 
Brasil e da América Latina para alinha-
mento e planejamento das atividades.

Veja nas próximas páginas as ações 
apoiadas pela Link-Belt junto aos distri-
buidores, que promoveram eventos pró-
prios, participaram de feiras e fomenta-
ram o relacionamento com os clientes. 

Entre os assuntos desta edição, é essen-
cial destacar os 11 anos da Link-Belt no 
Brasil e a conquista do selo Great Place 
to Work (GPTW), que certifica a empresa 
entre as melhores para se trabalhar no 
país. E, para finalizar, o Excavador com-
partilha histórias de mulheres que fazem 
a diferença no setor de equipamentos.

Boa leitura!

A Link-Belt tem razões em dobro para comemorar. No mês de abril, a empresa 
completou seu 11° no Brasil e conquistou o selo Great Place to Work (GPTW), que 
certifica a empresa entre as melhores para se trabalhar no país. No caso da Link-
-Belt, o maior destaque foi nos indicadores que reforçam o alinhamento junto aos 
colaboradores, com afirmativas relacionadas à camaradagem, respeito e orgulho.  

O reconhecimento é concedido pela consultoria global, que leva o mesmo nome 
do selo. A pesquisa GPTW busca medir a confiança do colaborador para com a 
empresa, bem como sua percepção em relação a práticas e comportamentos do 
empregador. 

“A conquista indica que nossas atitudes estão alinhadas ao nosso propósito de 
construir sociedades melhores”, comenta o Business Manager da Link-Belt Latin 
America, Matheus Fernandes, que investe na gestão de pessoas do próprio time 
como o primeiro passo para colocar em prática o propósito da companhia.

Para a analista de Recursos Humanos da Link-Belt, Carolina Beranger, os dados 
provenientes da pesquisa permitirão à empresa nortear melhorias nos processos 
internos, para que seja possível continuar com o selo nos próximos anos. 

Nos últimos anos, a empresa vem enfatizando o compromisso com o seu propósito 
que é “Construir Sociedades Melhores”, por meio da participação das escavadeiras 
Link-Belt em obras que impactam milhares de pessoas, além de ações sociais re-
alizadas pela companhia.

Agora, com o selo GPTW, a empresa também passa a se destacar como uma mar-
ca empregadora para atrair e reter os melhores talentos.

Link-Belt comemora 11 anos 
no Brasil com certificação de 
uma das melhores empresas 
para se trabalhar
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Equipe da Partequipos, distribuidora 
Link-Belt na Colômbia, visita o Brasil

Pavimaquinas expõe uma 210X3E no 26° 
Show Tecnológico Copercampos

Entre os dias 03 e 08 de abril, a Link-Belt recebeu a visita de três 
gestores da Partequipos, distribuidor oficial da LBX na Colômbia. Du-
rante a vinda ao Brasil, eles conheceram a estrutura da fabricante no 
país, incluindo o escritório e o estoque de peças, ambos localizados 
em Sorocaba (SP), bem como o time brasileiro responsável pela ges-
tão da rede de distribuição na América Latina. 

A ação compõe a estratégia da Link-Belt de proximidade com os 
distribuidores, já que o relacionamento é um dos valores da empresa 
e trouxe bons resultados. Esse pensamento é compartilhado pela 
encarregada de Logística e Comércio Exterior da Partequipos, Lady 
Murcia, que participou da visita. 

Para ela, ter conhecido as pessoas com quem trabalha remotamente 
todos os dias reforça a parceria. “Sempre destaco que a Link-Belt 
tem uma excelente comunicação e isso, para a área de Comércio Ex-
terior, é fundamental. Vamos estreitar o vínculo entre as duas áreas 
de logística”, comentou.

Já o gerente comercial do distribuidor, Francisco Javier Gacha, acre-
dita que a parceria entre a Link-Belt e a Partequipos firmou uma 
aliança estratégica muito representativa. “A chegada da Link-Belt nos 
trouxe a segurança de trabalhar com uma equipe excelente e que 
hoje em dia é uma das marcas líderes do país“, disse. 

Gacha destacou, ainda, que a visita evidenciou a importância da 
equipe que dá suporte ao atendimento.

“Já trabalhei com outras marcas 
muito reconhecidas no mercado. 
Porém, o diferencial da Link-Belt, 
além da qualidade do produto, 
está nas pessoas que estão por 
trás dos equipamentos. São elas 
que possibilitam que tudo aconteça 
prontamente”, completou, destacando 
que os brasileiros foram muito 
atenciosos e excelentes anfitriões.

Vale destacar que, além da visita à estrutura da Link-Belt no Brasil, 
a viagem também contemplou um passeio por alguns pontos turísti-

cos da cidade de São Paulo (SP), incluindo o estádio Allianz Park e o 
Mercado Municipal.

Com nove unidades espalhadas pela Colômbia, uma no Peru e outra 
nos Estados Unidos, a Partequipos foi responsável por apresentar a 
marca Link-Belt na Colômbia, em 2011. Desde o início dessa história, 
o relacionamento cresceu e, hoje, a empresa já comercializou mais de 
400 equipamentos da fabricante. 

De acordo com a coordenadora comercial da Partequipos, Lina Gon-
zalez, que também visitou o Brasil, as escavadeiras são geralmente 
alocadas em projetos que visam à melhoria da qualidade de vida da 
população colombiana. Dois projetos destacados por ela são a cons-
trução do metrô de Bogotá e a reconstrução de locais destruídos por 
desastres ambientais. “A Link-Belt foi a primeira fabricante a confiar 
em nós e isso é extremamente valioso. Tenho muito carinho por essa 
marca. Sonhava em conhecer meus colegas de trabalho e foi incrível. 
Nos receberam muito bem”, concluiu.

Javier Gacha

Lady Murcia

Dia de Campo - Coopercampos

Lina Gonzalez, Javier Gacha e Lady Murcia

Lina Gonzalez

A Pavimaquinas participou do 26° Show Tecnológico Copercampos, na cidade de Campos 
Novos. Considerado o maior evento de agronegócio do estado de Santa Catarina, na re-
gião Sul do Brasil, a feira reuniu mais de 17 mil visitantes, entre produtores rurais e pres-
tadores de serviços.

Quem passou pelo estande do distribuidor ao longo dos dias 22, 23 e 24 de fevereiro 
pôde conhecer a escavadeira 210X3E da Link-Belt e conferir as possibilidades que ela traz 
de melhorar o trabalho no campo, com qualidade, agilidade e eficiência.

Este foi o primeiro evento presencial que contou com a participação da Pavimaquinas 
depois de dois anos de restrições da pandemia de Covid-19. “O mercado de máquinas 
está aquecido e a concorrência é grande. Estamos desenvolvendo um trabalho diferen-
ciado em conjunto com a Link-Belt para alavancar e efetivar novos negócios”, concluiu a 
gerente Administrativa da distribuidora, Jucilene Maragno.

A Pavimaquinas é parceira da marca desde 2018 e atua em Santa Catarina e no Paraná.

https://pt.lbxco.com/o-excavador/
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A presença feminina no setor da construção civil do Brasil aumen-
tou cerca de 50% na última década. São mais de 200 mil mulheres 
trabalhando no ramo, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE), e a tendência é que esse número aumente cada vez mais.

Um exemplo disso é a vendedora externa da Pavimaquinas, distribui-
dor da Link-Belt nos estados brasileiros de Santa Catarina e Paraná, 
Angelita Tomazi. Aos 53 anos, a profissional revela que sempre recebeu 
todo o apoio e o incentivo dos seus líderes. “Assim como os homens, 
nós somos fortes no mercado de trabalho. É preciso coragem para 
aceitar novos desafios e não ter medo do julgamento alheio”, afirma.

Quem também faz parte deste movimento é Soledad Sánchez, 51 
anos, responsável pelo Departamento de Importações da Malvex, 
distribuidor de escavadeiras Link-Belt no Peru. Ocupando um cargo 
de liderança nas operações da empresa, ela lembra que as mulheres 
possuem habilidades únicas e fazem a diferença no segmento. “Nós 
nos destacamos pela aptidão, pelo critério e pela capacidade de de-
senvolver soluções para qualquer transtorno que possa surgir”, sa-
lienta, ressaltando que também recebeu o apoio de seus gestores e 
demais colegas. “Inclusive, o diretor geral da Malvex, Kjell Malmstrom, 
sempre foi justo, não discrimina gênero e valoriza todos os profissio-
nais”, complementa a líder.

Já a coordenadora financeira da Link-Belt Latin America, Bárbara 
Nassif, de 30 anos, conta que a empresa sempre acreditou em seu 
potencial. “Comecei como estagiária, após um período fui efetivada 
e tive muitas oportunidades de aprendizado e crescimento desde 
então”, diz Bárbara.

A responsável pelos departamentos Comercial e de Marketing da SP 
Máquinas, distribuidor da Link-Belt no Pará e Mato Grosso (Brasil), 
Marli Ferreira, de 44 anos, atribui a conquista desse espaço ao su-
porte oferecido pela fabricante norte-americana. “Eu acredito que a 
Link-Belt é muito importante para a minha carreira como mulher e 
para a minha família. Afinal, por meio dela concretizamos sonhos e 
tenho a oportunidade de aprender bastante”, pontua Marli.

Do escritório para o campo

Além dos setores administrativos e comerciais, agora as mulheres 
também podem ser vistas operando escavadeiras. Esse é o caso da 
Isabele Dias, de 23 anos, que é motorista e operadora de máquinas 
pesadas em São Paulo (Brasil). “Eu fico muito feliz de nos ver atuan-
do em uma área que até então só era ocupadas por homens, por ser 
um tipo de trabalho mais pesado. É uma grande oportunidade de 
reconhecimento”, destaca.

Myllena Cerqueira, de 20 anos, atua com escavadeiras no município 
de Tucumã, no Pará (Brasil). Para ela, a única forma de as mulheres 
conquistarem de vez os espaços dominados pelos homens é acredi-
tando nelas mesmas. “O lugar da mulher é onde ela quiser indepen-
dentemente se é dentro de uma escavadeira hidráulica ou em casa. 
O nosso lugar é onde nós desejamos chegar”, reforça a jovem.

Na Argentina, Cecilia Mora, de 46 anos, é apoiadora das mulheres no 
setor de equipamento. Ela trabalha no ramo da construção civil há 
quase duas décadas e, atualmente, opera escavadeiras Link-Belt na 
empresa Romax S.A. “Eu sei, leva tempo, mas você tem que conti-
nuar. Vá em frente e mostre que a mulher merece ter o espaço dela, 
que é realmente qualificada para o cargo que ocupa”, finaliza.

Mulheres conquistam espaço no setor de 
equipamentos para construção e mineração

Soledad Sánchez

Myllena Cerqueira

Ceceilia Mora

Marli Ferreira

Bárbara Nassif

Angelita Tomazi Isabele Dias

https://pt.lbxco.com/o-excavador/
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Um dos compromissos da Link-Belt é investir no relacionamento com 
seus parceiros e clientes. Por isso, ela apoia os distribuidores na cria-
ção de comunicações visuais, anúncios em jornais, revistas e até na 
confecção de brindes e participação em eventos. Além disso, a marca 
subsidia parte dos investimentos para viabilizar essas iniciativas.

O Grupo RL, distribuidor Link-Belt em Goiás (Brasil), com filial no es-
tado do Tocantins, recentemente renovou os uniformes da empresa e 
produziu cartões de visita para sete colaboradores. Além disso, sete 
automóveis ganharam plotagem nova.

Já em Santa Catarina, a Pavimaquinas participou do Show Tecnológico 
Copercampos, o maior evento do agronegócio do estado de Santa Ca-
tarina, na região Sul do Brasil (Confira mais informações na página 3).

A SP Máquinas, distribuidor no Mato Grosso (Brasil), iniciou em 2021 
o projeto de revitalização nas unidades de Tucumã e Novo Progresso, 
no Pará, que ganharam fachadas novas. Em outra iniciativa, o distri-
buidor preparou 50 kits personalizados para churrasco, contendo faca, 
caneca térmica, boné, caneta e chaveiro. O sócio-proprietário da SP 
Máquinas, Rafael Arantes, contou que os brindes serão distribuídos 

para os compradores das escavadeiras em uma sacola personalizada 
da Link-Belt.

Fora do Brasil, as atividades de comunicação e relacionamento com 
clientes também foram realizadas. Com apoio da Link-Belt, a Partequi-
pos, distribuidor na Colômbia, realizou divulgações nas redes sociais, 
renovou a fachada do ponto de venda e participou de eventos.

Já a Malvex, distribuidor no Peru, produziu materiais impressos, que 
foram entregues aos participantes do open house, e veiculou um 
anúncio na revista Rumbo Minero.

“Preparamos os brindes e entregamos 
aos clientes em ocasiões como 
eventos, visitas e demonstrações 
de máquinas. Aqui, as pessoas 
valorizam isso”, resume a assistente de 
Marketing da Malvex, Fiorella Munive.

Somando esforços no relacionamento 
e na comunicação

Para você que ainda não conhece, a fim de auxiliar os distribuidores em suas estratégias de comunicação nas redes sociais, há 
dentro do sistema interno da Link-Belt para o Brasil, uma seção chamada “Campanhas”. Lá é possível encontrar artes personaliza-
das da marca, já com o logo do próprio distribuidor.

Para os distribuidores da América Latina, é possível baixar as artes nos links compartilhados mensalmente pelo time de marketing. 
Porém, se você ainda não tem acesso a ele ou se tem alguma dúvida, entre em contato através do e-mail mktbr@lbxco.com.

Ao efetuar as postagens, lembre-se de marcar nosso perfil! 

Aliado nas redes sociais

Fachada Grupo RL

Brindes SP MáquinasKit SP MáquinasBrindes SP MáquinasBrindes SP Máquinas

https://pt.lbxco.com/o-excavador/
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Estreitando relacionamentos com 
distribuidores e clientes
A equipe Link-Belt visitou a SP Máquinas, distribuidor no estado do 
Mato Grosso (Brasil), entre os dias 04 e 08 de abril de 2022. O ob-
jetivo da visita, de acordo com a analista Financeira, Nathália Defácio 
Almeida, foi conhecer os parceiros de trabalho, além das telas do 
computador e telefone. 

Considerando que o relacionamento é um dos valores da Link-Belt, 
os contatos contribuíram para o entendimento da realidade dos 
clientes, as necessidades e as etapas do trabalho em campo.

Junto a Nathália estavam o gerente de Vendas, Yuri Monteiro, e a 
coordenadora Financeira, Bárbara Nassif. A visita começou na sede 
da SP Máquinas, em Cuiabá, depois seguiu para Sinop, Matupá, en-
cerrando trajeto em Peixoto de Azevedo.

“Conhecemos também alguns parceiros como a LL Equipeças, Co-
mercial Santarém e o Posto Gallo, que fornecem referências comer-
ciais para análise de crédito”, contou Nathália. A analista garante que 
o saldo da viagem foi positivo. “Foi incrível, para o meu conhecimento 
profissional e pessoal, ver na prática como é o trabalho na operação 
e entender essa realidade”, concluiu a analista.

Nova sede da Dyn Máquinas em Porto Alegre

A Dyn Máquinas, distribuidor Link-Belt 
no Rio Grande do Sul (Brasil), ampliou 
suas instalações, com uma nova sede 
para ter ainda mais infraestrutura para 
prestar atendimento personalizado 
aos clientes. 

Representantes da Link-Belt prestigiaram a inauguração.

Além de conhecer a nova estrutura da Dyn Máquinas na capital gaú-
cha, o gerente de Vendas, Yuri Monteiro, e a coordenadora Financei-
ra, Bárbara Nassif, estiveram nas cidades de São Leopoldo e Lajeado, 
onde visitaram clientes Link-Belt e fizeram network.

“Fomos muito bem recepcionados pelos sócios da Dyn Máquinas. Foi 
uma oportunidade para estreitar laços com o distribuidor e identifi-
car o potencial de cada cliente visitado”, pontua a coordenadora. As 
visitas aconteceram entre os dias 21 e 23 de março de 2022.

Lucio Viegas (sócio da DYN Máquinas), Bárbara Nassif (Coordenadora financeira), Yuri 
Monteiro (gerente regional de vendas) e Edvaldo Oliveira (sócio da DYN Máquinas)

Da esquerda para direita: Bárbara Nassif (Link-Belt), Yuri Monteiro (Link-Belt), Marli Ferreira (SP Máquinas), Nathália Defácio (Link-Belt), Solange (Coogavepe) e Rogério Osga (SP Máquinas)

Da esquerda para direita: Bárbara Nassif, Yuri Monteiro e Nathália Defécio - em Peixoto 
de Azevedo (MT/BR)

Escavadeira Link-Belt trabalhando no Mato Grosso - BR

Escavadeira Link-Belt trabalhando no Mato Grosso - BR

Escavadeira Link-Belt trabalhando no Mato Grosso - BR
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Woslen expõe 
escavadeira na 
Expoactiva Nacional

Conexões no Chile e em Porto Rico

Considerada a maior feira agroindustrial do Uruguai, a Expoactiva 
Nacional contou a participação da Woslen, distribuidor Link-Belt nes-
se país. Durante os três dias de evento, o estande do distribuidor 
recebeu produtores rurais interessados em conhecer as escavadeiras 
Link-Belt e obter informações sobre o pós-vendas da marca.

O gerente Regional de Vendas da Link-Belt para a América Latina, 
Gustavo Totina, marcou presença na feira e apresentou o modelo 
210X3E, destacando os altos níveis de produtividade, com baixo con-
sumo de combustível.

 O diretor executivo da Woslen, Roberto Mancuso, é um entusiasta 
quanto à parceria com a Link-Belt.

“As pessoas se interessaram 
bastante pela tecnologia da marca, 
que proporciona aumento de 
produtividade, algo que muito se busca 
muito hoje em dia”, observou Mancuso.

O gerente Regional de Vendas da Link-Belt para a América Latina, 
Fellipe Pyaia, visitou em março os distribuidores Lucasmaq, de Santia-
go (Chile), e R&B Power, em San Juan (Porto Rico). Desde o início da 
pandemia, os dois países estavam com restrições severas quanto à 
entrada de estrangeiros e foram os últimos a abrir as fronteiras. 

“Tivemos dias muito produtivos, eliminando pendências, planejando 
futuros eventos e fechando novos negócios”, conta Pyaia. A Lucasmaq 
tem como foco as operações de manejo florestal no mercado chileno. 

Já em Porto Rico, o business Manager Latin America, Matheus Fer-
nandes, e o business Controller Latin America, Gustavo Caixeiro, par-
ticiparam dos compromissos junto com Pyaia. Como esse país está 
passando por um processo de reconstrução, desde que sofreu danos 
com o furacão de 2017, alguns investimentos foram aprovados recen-
temente. “O mercado está bem aquecido para venda de escavadeiras. 
Voltamos da viagem com um planejamento junto à R&B Power, com 

entregas programadas até 2023 e otimistas para um crescimento ain-
da maior nos próximos meses”, anima-se o gerente.

Pyaia sentiu o acolhimento dos distribuidores.

“O principal era conhecer as pessoas 
e estrutura dos distribuidores, estar 
mais próximo e planejar as futuras 
ações. Eles conhecem o mercado 
e nos direcionam. É uma aliança 
de muita confiança e transparência 
para desenvolver juntos a marca na 
região”, conclui.

Excavadeira Link-Belt na Expoactiva Nacional

Expoativa Nacional - Uruguai

Visita Porto RicoDa esquerda para direita: Marcelo Bravo, Alejandro Alvarez, Fellipe Pyaia e Juan Pablo 
Torrens - Vistia Chile

https://pt.lbxco.com/o-excavador/
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Malvex promove open house

Distribuidor Link-Belt no Peru, a Malvex realizou um open house, em 
Lima, para apresentar as escavadeiras Link-Belt de 22 e de 36 tonela-
das para clientes, fornecedores e parceiros. 

O gerente Regional de Vendas da Link-Belt para a América Latina, Gus-
tavo Totina, participou do evento e reforçou os diferenciais da marca.

“A Link-Belt está presente na América 
Latina há diversos anos, tendo vendido 
mais de 1.600 equipamentos neste 
mercado, ganhando cada vez mais 
aceitação e participação graças à 
produtividade, durabilidade e economia 
de combustível”, discursou Totina.

Ele falou da importância da presença da marca no Brasil, responsável 
pelo atendimento para toda a América Latina.

De acordo com Totina, no Peru, a demanda por equipamentos é muito 
diversificada, o que inclui desde equipamentos pequenos para obras 
em áreas urbanas até equipamentos de grande porte para as minera-
doras. “Para nós, como representantes da marca, é muito satisfatório 
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Malvex completa 
56 anos
A empresa peruana Malvex, distribuidora das escavadeiras Link-Belt, 
comemorou, no dia 06 de maio, seu 56º aniversário. Tal longevidade 
é atribuída à confiança depositada pelos clientes na empresa, à inte-
gridade, ao comprometimento e ao trabalho da equipe, patente em 
tudo o que realizam.

A Malvex é referência no Peru, com unidades em locais estratégicos, 
como as cidades de Lima (capital) e Arequipa (importante polo), além 
de garantir um atendimento à nível nacional, com equipe especializa-
da e amplo estoque de peças. O distribuidor atua no atendimento de 
setores como mineração, construção civil, saneamento, entre outros, 
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com equipamentos reconhecidos mundialmente pela qualidade.  

A equipe Link-Belt comemora mais um ano de atuação da Malvex, 
com desejo de muito sucesso e prosperidade aos parceiros!

conhecer a real necessidade dos clientes na ponta. Eles são o motivo 
de buscarmos as melhores alternativas”, explicou.

Ele também foi convidado pela Malvex a visitar clientes nas regiões de 
Trujillo e de Chiclayo, além da Região Metropolitana de Lima.

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



