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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
O Excavador chega à sua 27ª edição 
comemorando as ações da marca pela 
América Latina. Depois da Link-Belt Latin 
America receber no Brasil o distribuidor 
da Colômbia, agora os diretores brasilei-
ros retribuíram a visita, juntamente com 
o CEO da LBX Company, Eric Sauvage. 
Igualmente, o CEO visitou também o 
distribuidor Link-Belt no Equador, a RYC 
S.A. Na Guatemala, mais quatro escava-
deiras foram entregues a um cliente fiel 
e na Argentina, as escavadeiras verme-
lhas trabalham em obras na Ford e Mer-
cedes-Benz.

Enquanto isso, no Brasil, a SP Máquinas, 
distribuidor nos estados do Mato Gros-
so e Pará, recebeu a equipe Link-Belt 
para estreitar relacionamentos e melho-
rar processos. Já a equipe Há Propósito 
Comunicação, assessoria de imprensa 
da Link-Belt, deixou as telas da redação 
para ver de perto as escavadeiras da li-
nha X3E, no campo. E mais: o Comitê de 
Ações Sociais, colocando em prática seu 
propósito de “Construir Sociedades Me-
lhores”, fez um balanço do primeiro se-
mestre e impactou mais de mil pessoas 
em sete ações promovidas.

Encerrando essa edição, trazemos os bas-
tidores do “Train the trainer”, um treina-
mento comercial e técnico exclusivo para 
os distribuidores de toda a América Latina.

Boa leitura! Duas empresas clientes da Link-Belt empregam as escavadeiras na construção de 
tanques para piscicultura, no estado do Mato Grosso. A primeira delas é a Pré-Mol-
dados Flor do Campo, sediada em Guarantã do Norte, que é parceira da Link-Belt 
desde 2016. A empresa possui duas escavadeiras modelos 210X3E e uma 210X2. 

Para a diretora da empresa, Márcia Galon, a escavação dos tanques envolve di-
versos processos e os equipamentos Link-Belt são produtivos e econômicos em 
todos eles. “Nós observamos que a série X3E tem baixo consumo de diesel e é de 
fácil manutenção, além de ser versátil em diversos processos, sem comprometer 
a produtividade”, analisa a diretora. Além de atender o segmento de piscicultura, 
a Pré-Moldados Flor do Campo presta serviços de escavação, terraplenagem, dre-
nagem e destoca.

Já Sorrimetal, com unidades em Sorriso e Sinop, atende as demandas para constru-
ção de tanques para criação de peixes e atua na fabricação de estruturas metálicas.

O sócio proprietário da empresa, Gilberto Geraldo 
Brandalise, conta que a combinação de agilidade, 
economia e durabilidade são os diferenciais da Link-Belt.

Cliente da marca desde 1988, ele tem dois modelos 210X3E como aliados das di-
versas operações da Sorrimetal, principalmente, para atender a piscicultura, o que 
inclui a abertura de valas.

A Pré-Moldados Flor do Campo e Sorrimetal são atendidas pela SP Máquinas, dis-
tribuidor Link-Belt nos estados do Mato Grosso e do Pará. Os dois clientes apon-
tam a segurança e o conforto do operador também como fatores essenciais para 
escolha dos equipamentos. 

As cabines das escavadeiras possuem certificações das normas de segurança in-
ternacionais ROPS e FOPS (OPG), câmera de visualização traseira de série no painel, 
bomba de reabastecimentos de série e cinco pontos de iluminação de trabalho.  O 
sistema de telemetria RemoteCARE® compila informações sobre o desempenho da 
escavadeira em campo, reunindo dados que vão desde o consumo de combustível 
à temperatura do motor, bem como informações referentes a manutenções.

Sorrimetal - Gilberto Geraldo BrandalisePré-Moldados Flor do Campo - Márcia-Galon
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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.

Escavadeiras X3E atuam em obras de 
indústrias automobilísticas na Argentina

Filtros exclusivos em comemoração ao Dia do Operador

Confira alguns veículos de comunicação que a Link-Belt saiu 
nos últimos meses

As escavadeiras Link-Belt são empregadas em processos de ter-
raplanagem das mais diversas obras, na preparação do solo. Na 
Argentina, duas obras de indústrias automobilísticas, da Ford e da 
Mercedes-Benz, estão na etapa de terraplanagem e contam com os 
equipamentos da marca. 

O sócio-proprietário da empresa González Movimiento de Suelo, 
Enrique Ariel González, escolheu a marca depois de conhecer a es-
cavadeira X3E recém-adquirida por um amigo e perceber que seria 
o equipamento ideal para os projetos que ele atende. Atualmente, 
ele aloca uma escavadeira Link-Belt X3E em duas obras de indús-
trias automobilísticas, em Buenos Aires, capital da Argentina. 

A fábrica de automóveis da Ford, passa por obras de moderni-
zação na planta General Pacheco. A atualização da unidade, com 

1.050.000 m² de superfície, inclui extensas mudanças estruturais 
nas áreas de montagem, estamparia, carroceria, pintura e até na 
pista de provas. Nessa obra, escavadeira Link-Belt executa a mo-
vimentação de terra, incluindo escavação, terraplanagem, carga e 
compactação para receber as novas fundações.

A outra fábrica atendida por Gonzalez é a da Mercedes-Benz, no 
distrito de Virrey del Pino Cañuelas, também na capital do país, 
onde trabalham em outras circunstâncias, cavando solo macio. O 
destaque da série X3E fica por conta dos três modos de trabalho 
do motor, que proporcionam potência e controle confiáveis para 
todas as aplicações. 

E Gonzalez não só aprovou a X3E, 
como acaba de adquirir outra 
máquina, modelo 130X3E, e aguarda 
ansioso pela chegada. “Nosso 
relacionamento com a marca é 
excelente! Temos todo o suporte 
em manutenção e peças junto ao 
distribuidor”, conta o gestor.

A González Movimiento de Suelo é atendida pela Track Mar, distri-
buidor Link-Belt na Argentina. Instalado em uma moderna planta, o 
distribuidor possui infraestrutura completa para atender demandas 
de pós-vendas dos clientes Link-Belt nesse país.

Em comemoração ao Dia do Operador, a Link-Belt disponibilizou 
três filtros exclusivos no Instagram @linkbeltla. Por intermédio de-
les, os seguidores puderam se sentir no dia a dia de um operador. 
O primeiro continha a frase “Orgulho em ser operador”, o segundo 
mostrava o usuário dentro da escavadeira e o terceiro possibilitava 
a experiência de estar no equipamento em campo. Os filtros conti-
nuam disponíveis em uma pasta nos destaques @linkbeltla, sendo 
possível usá-los para homenagear os operadores de escavadeiras.

Escavadeiras Link-Belt atuam em 
obras de indústrias automobilísticas 
na Argentina

EaE Máquinas

No Dia do Operador de Máquinas, 
Link-Belt chama atenção

Sucesso no Campo

No Dia do Operador de Máquinas, 
Link-Belt chama atenção

Revista EaE

“Train the trainer” reúne a los 
distribuidores de América Latina en 
Brasil

MERCADOVIAL.TV

“Train the trainer” reúne 
distribuidores da América Latina no 
Brasil

Sucesso no Campo

Link-Belt aplica tecnología de punta 
en sus equipos en la región

Construción Latinoamericana

Escavadeira 210X3E da Link-Belt atua em obras da Ford

APONTE A CÂMERA DO 
SEU CELULAR E TESTE 

O FILTRO AGORA!

Máquinas y Repuestos Viales
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A Link-Belt, que tem como premissa o relacionamento e colaboração com distribui-
dores da marca, promoveu entre os dias 22 e 27 de maio, em Sorocaba, o “Train 
the trainer”, um treinamento comercial e técnico exclusivo para os distribuidores de 
toda a América Latina. Durante cinco dias, especialistas da empresa compartilharam 
conhecimento sobre as escavadeiras, sanando as dúvidas dos profissionais responsá-
veis pelo atendimento aos clientes na Argentina, Guatemala, Peru, Paraguai, Equador,  
Uruguai e Colômbia, os munindo de conhecimentos técnicos sobre os diferenciais da 
marca Link-Belt. 

No conteúdo programático do curso técnico foi incluída a história geral e a evolução 
das escavadeiras, como elas são projetadas e os princípios relacionados ao funcio-
namento: força, peso, pressão sobre o solo na escavação, equilíbrio e carga. Na área 
comercial, foi dado enfoque nas vantagens do produto Link-Belt, com orientações a 
respeito de novidades dos equipamentos, ergonomia, segurança, conforto, durabili-
dade e estrutura. E por último, como é feito um comparativo, quais os itens e o que 
querem dizer. A equipe ainda fomentou uma discussão entre os distribuidores, para 
que pudessem compreender anseios e necessidades de regiões, perfis, realidades e 
ideias diferentes.

O treinamento foi pensado para preparar pessoas que, retornando aos respectivos 
países, possam difundir o conhecimento entre os demais colaboradores, segundo o 

gerente de Suporte ao Produto na América Latina, Jorge Palacio.

“Ao treinar os treinadores, investimos em suporte 
técnico, em maior eficiência dos departamentos, 
com o objetivo de que isso se converta em 
benefício para os clientes”, explicou Palacio, 
que está há 14 anos na Link-Belt e, durante 
o encontro, compartilhou suas vivências e 
conhecimentos com os distribuidores. 

“Recebemos conceitos comerciais focados na parte técnica, nos benefícios, na qualida-
de e durabilidade do equipamento. Este conhecimento profundo nos permite ter mais 
argumentos na hora de fechar um contrato”, opinou o gerente Comercial da distribui-
dora argentina Track Mar, Sebastian Chebel. Ele, que já participou de 15 treinamentos 
na Link-Belt, apontou o último como o mais completo e sua expectativa agora é treinar 
a equipe de vendas e pós-vendas da Argentina. O gerente ainda se disse grato pela 
iniciativa da marca em sempre alinhar informações e serem comprometidos com os 
resultados dos distribuidores.

O “Train the trainer”, para o gerente de Máquinas do distribuidor La Conquista, na Gua-
temala, Manuel Orellana, também foi importante para estreitar e fortalecer os laços 
entre a subsidiária da Link-Belt no Brasil e os distribuidores, além de compartilhar ex-
periências e otimizar os processos. “Desta forma, poderemos oferecer aos clientes uma 
melhor explicação e entendimento do que o produto Link-Belt representa”, conceituou 
o guatemalense apontando como próximo passo repassar o conhecimento que rece-
beu para seus companheiros de equipe.

O especialista de Produto da Link-Belt, Vladimir Machado, classificou o treinamento 
como uma oportunidade única de compartilhar suas experiências, ouvir as necessida-

des e trocar informações que, para ele, possibilitam a evolução constante da marca.

“Quanto mais conhecimento, maior confiança 
é transmitida aos clientes na hora da venda”, 
enfatizou Machado.

A expectativa do gerente Comercial, Guillermo Veliz, do distribuidor RYC, no Equa-
dor, era aprofundar seu conhecimento a respeito da marca e das escavadeiras que 
representa. “ A formação que recebemos é muito eficaz e eficiente para mostrar os 
benefícios e superioridade do produto que estamos representando”, pontua Veliz.

Para o executivo de Vendas e Negócios da Malvex, no Peru, Eduardo Paredes, o trei-
namento foi uma oportunidade de sanar todas as dúvidas dos clientes e cada vez 
mais fechar negócios em conjunto. “Estamos muito satisfeitos com o reconhecimento 
que a marca e seus colaboradores têm pelos distribuidores. Recebemos apoio cons-
tante, quer seja presencial ou virtual”, elogiou Paredes.

Já o assistente técnico da Irimaq, John Astorga, que há quatro anos trabalha no 
distribuidor da Link-Belt no Paraguai, se sentiu em casa com a equipe brasileira e 
os parceiros da América Latina. “Essa formação ajuda muito meu trabalho porque 
aumenta nossa capacidade de dar uma solução ao cliente ao entender mais as tec-
nologias da máquina e os processos comerciais”, esclareceu Astorga.

Resultado positivo

Para Vladimir Machado, já é possível sentir o resultado do Train The Trainer. “Estão 
mais próximos da gente, engajados. Os gerentes de vendas de cada distribuidor 
vieram com muito conhecimento da marca, porém nem tanto das ferramentas de 
trabalho, como solicitar o suporte da fábrica para fazer modificações na máquina a 
pedido do cliente, por exemplo. Alguns não imaginavam que poderiam pedir visita 
técnica no campo, no cliente. Depois do treinamento, os gerentes regionais pontu-
aram que os distribuidores estão pedindo informações e solicitando mais suporte 
técnico”, garante o especialista.

O ponto forte do treinamento, para Machado, foi a troca de informações e experiên-
cias entre os distribuidores durante a semana em que estiveram juntos. ”O material 
propiciou discussões entre os distribuidores e a troca de experiências enriqueceu ain-
da mais o conteúdo, pudemos também aprofundar as argumentações”, concluiu ele.

‘Train the trainer’: Treinamento técnico 
e comercial para distribuidores da 
América Latina no Brasil 
Durante cinco dias, especialistas passaram conteúdos 
que serão replicados para as equipes locais

 O treinamento aconteceu na Link-Belt, em Sorocaba

 O treinamento aconteceu na Link-Belt, em Sorocaba

 O treinamento aconteceu na Link-Belt, em Sorocaba

Equipe Link-Belt e distribuidores visitam as escavadeiras na Sumitomo, em Itu
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No dia 29 de junho de 2022, a equipe Há Propósito Comunicação, as-
sessoria de imprensa da Link-Belt, deixou as telas da redação para ver 
de perto as escavadeiras da linha X3E, no pátio da Sumitomo Heavy In-
dustries, em Itu. Na ocasião, o especialista de Produto, Vladimir Macha-
do, ministrou um treinamento especial para a equipe e foi sabatinado 
por ela. “Agora, produzir conteúdo será mais orgânico, já que adquiri-
mos uma visão mais clara do funcionamento da escavadeira”, pontuou 
a jornalista, Vitória Swartele.

Treinar a assessoria de imprensa foi uma experiência bem diferente, 
segundo Machado. “São mulheres que falam e escrevem sobre escava-
deiras. Então, o olhar delas sobre o produto tem outra perspectiva. As 
questões fogem dos conteúdos trazidos por vendedores normalmente.

Uma pergunta simples trazida pela 
assessoria de imprensa requer uma 
resposta elaborada porque será 
veiculada nos meios de comunicação”, 
refletiu o especialista.

Para a gestora da Há Propósito Comunicação, Adriana Roma, a opor-
tunidade de olhar os componentes da escavadeira Link-Belt, com-
binada ao detalhamento de um especialista, dá mais subsídios para 
escrever sobre os equipamentos. “Ainda que nosso trabalho seja 
criativo, focamos na qualidade da informação para contar boas his-
tórias, contribuindo para a construção de relacionamentos com os 
públicos-estratégicos da empresa”, pontuou a gestora.

“Estava curiosa para tocar a escavadeira”, confessou a assessora de 
Comunicação, Fernanda Veiga. “Queria ver o funcionamento da má-
quina, sentir a leveza do joystick e a ergonomia do assento. O Vladi-
mir Machado também foi muito didático ao explicar cada diferencial 
da marca. Foi incrível atestar tudo o que escrevemos sobre a linha 
X3E para a imprensa”, acrescentou a assessora. 

O treinamento foi importante para Link-Belt também, de acordo com 
Machado. A marca tem como um dos valores os relacionamentos. 
Portanto, o empenho é constante em trazer para perto o cliente, o 
prestador de serviço, o fornecedor e apresentar a realidade da em-
presa. “Aquelas máquinas são o nosso core business e o nosso pro-
pósito é fabricar, vender e dar suporte em escavadeiras hidráulicas, 
com tal excelência capaz de gerar impacto na vida do cliente, da vi-
zinhança e da cidade que estamos inseridos”, finalizou o especialista.

A Link-Belt oferece diversos projetos de apoio aos distribuidores na cria-
ção de comunicações visuais, anúncios em revistas, brindes e comunica-
ções em geral. As estratégias visam fortalecer a marca da fabricante de 
escavadeiras e ao mesmo tempo ampliar a visibilidade e a oportunida-

de de negócios de seus parceiros nas regiões em que atuam.

Uma dessas iniciativas é a seção ‘Campanhas’, um recurso que disponi-
biliza 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 Track Mar, distribuidora Link-Belt na Argentina, é uma das empresas 
mais antigas do setor de máquinas pesadas nesse país, em atividade 
desde 1964. Recém-instalada em uma moderna planta de 9 mil m² de 
terreno, com mais de 2.5 mil m² de superfície coberta e 700 m² de es-
critórios, a empresa ganhou um upgrade na fachada.

O distribuidor contou com o apoio da Link-Belt América Latina, por in-
termédio do reembolso de marketing, em que a marca subsidiou parte 
dos investimentos utilizados por eles no desenvolvimento e confecção 
de um banner.

Da redação para o campo: Treinamento 
de produto para a assessoria de imprensa

Track Mar desenvolve comunicação em 
parceria com a Link-Belt

Novo banner da Track Mar

Equipe Link-Belt em treinamento

Da esquerda para direita: Adriana, Fernanda, Aline, Vladimir e Vitória

Equipe Link-Belt em treinamento

Equipe Link-Belt em treinamento
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A equipe Link-Belt, representada pelo gerente regional de Vendas, Yuri 
Monteiro, pela analista Financeira, Aline Batista, e pela coordenadora Fi-
nanceira, Bárbara Nassif, visitaram a matriz da SP Máquinas, distribuidor 
das escavadeiras vermelhas nos estados brasileiros do Mato Grosso e 
Pará. Entre os dias 8 e 10 de junho, eles estiveram em Matupá e Peixoto 
de Azevedo, onde também encontraram clientes da marca.

Esta foi a primeira viagem a trabalho da Aline Batista, para que ela pu-
desse se apresentar pessoalmente ao time da SP Máquinas. “Foi incrível 
conhecer os rostos das pessoas com as quais me relaciono diariamente 
por e-mail e WhatsApp, trocar experiências e aprendizados.

O melhor da viagem é sentir que 
você faz parte de algo muito maior, 
um universo cheio de oportunidades 
que a Link-Belt nos proporciona”, 
comentou Aline.

Durante a viagem, ela visitou a sede do distribuidor, a SP Peças e um 
pouquinho da capital do Mato Grosso, Cuiabá.

Para a sócia proprietária da SP Máquinas, Marli Ferreira de Souza de 
Paula, a presença da equipe paulista, além de estreitar relaciona-
mentos e confraternizar, também serve para tratar pessoalmente de 
algumas situações e identificar soluções. “Nós nos sentimos valoriza-
dos quando recebemos a visita da fábrica aqui em nossa empresa 
para esse tempo de qualidade juntos. Eles são muito bem-vindos 
quando nos visitam”, esclareceu Marli, lembrando que é sempre im-
portante fortalecer o relacionamento, a troca de experiências, bem 
como alinhar estratégias de trabalho.

“Melhora também a comunicação e vamos nos conhecendo melhor. 

Com esse entendimento, podemos ter resultados mais efetivos”, acres-
centou a assistente Financeiro da SP Máquinas, Juliane Lima Torres.

SP Máquinas na ExpoMatupá

O gerente regional de Vendas, Yuri Monteiro, e o especialista de Pro-
duto, Vladimir Machado, representaram a marca, junto com a equipe 
da SP Máquinas, na ExpoMatupá. Além do distribuidor Link-Belt, ou-
tros 29 expositores participaram do tradicional evento, realizado de 01 
a 04 de julho, no Parque de Exposições da cidade de Matupá, no Mato 
Grosso (Brasil). A escavadeira 210X3E fez sucesso com os visitantes.

No sábado, que foi o segundo dia da ExpoMatupá, houve um chur-
rasco no estande, promovendo a confraternização de vários clien-
tes. Na segunda-feira, Yuri e Vladimir aproveitaram ainda para visitar 
clientes e máquinas em campo.

O distribuidor Link-Belt no Paraguai, Irimaq S.A, participou da 28ª 
edição da Feira Expo Santa Rita, que é realizada anualmente no dis-
trito de Santa Rita. Em 2022, o evento contou com 400 expositores 
e teve um público recorde de 30 mil visitantes. Santa Rita foi fundada 
por imigrantes brasileiros e fica a apenas 70 km das Três Fronteiras, 
marco entre Argentina, Brasil e Paraguai.

Para o diretor da Irimaq, Guillermo Irigoitia, a participação no evento 
foi muito importante, já que Santa Rita é um lugar privilegiado para 
empresas do ramo de infraestrutura. “Meu balanço para os negócios 
pós feira é muito positivo, apesar dos desafios”, avaliou ele.

O presidente da empresa, Luis Alberto Irigoitia, acrescentou que já 

são 15 máquinas trabalhando no país, em diversas aplicações.

“Os clientes finais são nossos 
parceiros estratégicos e os principais 
beneficiários da qualidade, 
confiabilidade e alta disponibilidade 
desses equipamentos.

“Integrar essa cadeia de processos é uma grande responsabilidade 
tanto para a Irimaq quanto para a Link-Belt”, conclui Irigoitia.

Negócios, visitas e confraternização 
no Mato Grosso

Irimaq participa da Expo Santa Rita

SP Máquinas - recebe visita financeiro e comercial da Link-Belt

Vista aérea Expo Santa Rita2 Evento Irimaq Evento Expo Santa Rita

Evento Irimaq

MAQUINARIAS, REPUESTOS Y SERVICIOS
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ACESSE TODOS OS CONTEÚDOS CLICANDO AQUI.

O distribuidor Link-Belt La Conquista S.A., da Guatemala, acaba de entre-
gar mais quatro escavadeiras (três 360X3E e uma 210X3E) a um cliente 
fiel. As escavadeiras Link-Belt vão trabalhar pesado na Piedrin del Sur, 
empresa fundada há 11 anos e que se dedica à exploração de materiais 
para agregados de construção, entre eles areia branca, mina, brita, rocha 
para proteção de afluentes fluviais, além de base para asfalto e rodovias.

A escolha da escavadeira 210X3E levou em consideração o siste-
ma hidráulico controlado eletronicamente, que reduz o consumo de 
combustível em 14% e aumenta a velocidade de trabalho em 4%. 
Tal desempenho é possível graças à combinação de tecnologias de 
última geração, acrescentando mais inteligência no controle de bom-
bas com o motor ISUZU. A máquina oferece economia com potência 
aplicada, que permite escolher a melhor combinação de potência, 
precisão e economia de combustível para o trabalho com areia, brita 
ou movimentação de pedras.

Já o modelo 360X3E oferece à Piedrin del Sur maior capacidade 
de escavação, maiores velocidades de giro e elevação simultâne-
as, que proporcionam ciclos de trabalhos rápidos. A tecnologia hi-
dráulica controlada eletronicamente apresenta bombas Kawasaki, 
dois pistões axiais de deslocamento variável e uma engrenagem, o 
que assegura potência hidráulica fornecida com precisão quando e 
onde for necessária. Ao mesmo tempo, a vazão hidráulica em áreas 
não críticas do sistema é reduzida. 

O gestor da Piedrin, Carlos Ochoa, tem mais de 30 anos de experi-
ência na área e conheceu a Link-Belt em 2001, depois de ter muitos 
problemas com equipamentos de outra marca.

“Vi que as máquinas Link-Belt 
trabalhavam duro e não danificavam. 
Assim que fundei a Piedrin del Sur, 
passei a adquirir as escavadeiras 
vermelhas”, contou Ochoa, que hoje possui 12 
escavadeiras da marca.

O CEO da LBX Company, Eric Sau-
vage, visitou o distribuidor Link-Belt, 
RYC S.A, no Equador, nos dias 18 e 
19 de maio. Ele foi acompanhado 
pelo gerente de Vendas da América 
Latina, Gustavo Totina, e o Business 
Manager Matheus Fernandes.

A reunião, segundo Totina, foi na 
matriz da RYC e proporcionou mais 
proximidade da Link-Belt com o 
distribuidor, bem como a possibi-
lidade de conhecer a realidade do 
mercado equatoriano. “Estamos fa-
zendo um trabalho muito produtivo, 
atendendo não só os proprietários 
de equipamentos Link-Belt, como 
conhecendo melhor a realidade e a 
necessidade da região, para levar-
mos qualidade e conhecimento ao 
distribuidor”, pontuou o gerente.

Já o CEO da LBX confidenciou que 
esta foi sua primeira viagem ao Equador. “A RYC faz parte da família LBX 
desde 2020.

Foi ótimo encontrar e conhecer Daniel 
Morla e sua equipe. Assim, foi possível 
entender o modelo de negócios e 
a base de clientes atual, para que 
possamos apoiá-los no crescimento 
dos negócios com nossas escavadeiras 
Link-Belt”, explicou Sauvage,

que visitou junto com a equipe as futuras instalações da empresa. O 
CEO compartilhou ainda que ele e Daniel descobriram afinidades além 
da marca: a paixão pelo triatlo e pelo tênis.

Mais quatro escavadeiras 
chegam na Guatemala

CEO da LBX Company visita a RYC S.A, 
no Equador

Eric Sauvage, Gustavo Totina e equipe da RYC SA

Eric Sauvage, Gustavo Totina e equipe da RYC SA

DISTRIBUIDORA
LA CONQUISTA, S.A.

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


MAI22 / JUN22 / JUL22 / 8

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.

Depois da Link-Belt receber em abril no Brasil três gestores da Par-
tequipos, distribuidor oficial da marca na Colômbia, em maio foi a 
vez dos diretores brasileiros retribuírem a visita, juntamente com o 
CEO da LBX Company, Eric Sauvage.

O Business Manager da Operação Link-Belt da América Latina, Ma-
theus Fernandes, avaliou como produtiva e muito proveitosa a visita 
a Partequipos. “Aproveitamos esse tempo com o distribuidor para 
alinhar estratégias de negócios, visitar clientes e estreitar relacio-
namento. É muito bom depois de um longo período de pandemia 
poder voltar, ainda mais com o nosso CEO”, comemorou o Business 
Manager. Ele acredita que o distribuidor precisa confiar na marca que 
representa, para se dedicar e investir no desenvolvimento do negó-
cio na região. “É muito importante ter um bom relacionamento entre 
distribuidor e fábrica. Para isso é necessário estar próximo visitando 
clientes e compreendendo as necessidades”, concluiu Fernandes.

Para o gerente regional de Vendas na América Latina, Fellipe Piaya, 
receber o presidente da empresa é sempre um evento importante 
para os distribuidores. “Durante a visita, o distribuidor aproveita 
para tratar de temas estratégicos como um importante negócio em 
que está participando ou um investimento que pretende fazer com 
a marca”, pontuou o gerente.

Piaya se mostrou otimista quanto às oportunidades de negócios 
para os próximos meses. “Apesar do cenário político estar passan-
do por mudanças, a região vem crescendo muito e a Partequipos 
tem realizado um ótimo trabalho, fortalecendo a marca da Link-Belt 
em todo território colombiano”, concluiu o gerente.

Eric Sauvage esteve na América Latina entre os dias 15 e 19 de maio 
e não poupou elogios a time brasileiro. “Matheus e sua equipe têm 
feito um trabalho muito bom, gerenciando nosso negócio na Améri-
ca Latina, inclusive construindo fortes relacionamentos com nossos 
distribuidores”, frisou o CEO.

“Foi muito bom ver o Pedro Cano e sua 
equipe, que trabalham com a LBX há 10 
anos. Também tivemos a oportunidade 
de conhecer um dos principais 
clientes da Partequipos, localizado em 
Cartagena, que possui 30 máquinas 
Link-Belt”, lembrou Sauvage.

O executivo compara o relacionamento com os distribuidores a um 
casamento, já que ambos exigem confiança, valores compartilhados 
e forte compromisso com o equilíbrio, cordialidade e longevidade. 
“É crucial aprender o máximo possível sobre o outro. Compreender 
e apreciar as diferenças em nossas culturas também é fundamen-
tal para construir um relacionamento duradouro”, conceituou ele. 
“É importante que a matriz demonstre apoio à equipe da América 
Latina viajando com eles e visitando nossos distribuidores e nossos 
clientes”, resumiu Sauvage.

Os clientes e distribuidores das escavadeiras Link-Belt contam com vídeos exclusivos da série X3E. Além de recursos para potencializar a co-
municação entre a marca e os públicos estratégicos, os vídeos trazem especificações como o peso operacional dos equipamentos e destacam 
os diferenciais como baixo consumo de combustível, durabilidade, segurança, os exclusivos cinco pontos de iluminação, entre outros. 

Os vídeos da linha X3E, modelos 130, 145, 180, 210, 300 e 360, estão disponíveis em português e espanhol.

CEO da LBX Company e diretores 
do Brasil visitam a Colômbia

Vídeos para clientes e distribuidores

Visita Eric, Matheus, Fellipe, Jorge e Maloy à Partequipos

Visita Eric, Matheus, Fellipe, Jorge e Maloy à Partequipos

APONTE A CÂMERA 
DO SEU CELULAR E 
ACESSE AGORA
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A Link-Belt tem mobilizado os colaboradores por meio do Comitê 
de Ações Sociais, para apoiar Organizações Não Governamentais 
(ONGs) na cidade de Sorocaba, interior de São Paulo, onde está 
localizado o escritório da empresa no Brasil. A atuação do Comitê 
está alinhada ao propósito da empresa de “Construir Sociedades 
Melhores”. O Comitê foi estruturado no final de 2021 e preparou um 
cronograma para nortear as ações de 2022, de modo que, a cada 
mês, a empresa e os colaboradores apoiem uma causa da cidade. 
Somente no primeiro semestre do ano, mais de mil pessoas foram 
impactadas em sete ações promovidas pela marca.

O Comitê realizou a primeira ação, no mês de janeiro, em apoio à 
entidade SOS – Serviço de Obras Sociais, que atende em média 
260 pessoas por dia. Localizada em Sorocaba (SP), a instituição 
atua no acolhimento completo de pessoas em situação de vulne-
rabilidade social e na reinserção de jovens na sociedade. Para aju-
dá-los na missão de melhorar a condição de vida daqueles que 
estão sem um local onde se abrigar, o Comitê de Ações Sociais, em 
nome da Link-Belt, doou itens de higiene pessoal, como sabonetes 
e xampus, além de camisetas da marca. Em outra ação, em abril, a 
SOS recebeu agasalhos que foram arrecadados durante três meses 
na empresa.

Outra entidade beneficiada foi a Associação Protetora dos Animais 
de Sorocaba (SPASO), que recebeu 190 quilos de ração em feverei-
ro. Além de abrigar 67 cães e 180 gatos resgatados, a entidade aten-
de denúncias de maus tratos, promove feiras de adoção, incentiva o 
bem-estar, a posse responsável e oferece atendimento veterinário. O 
trabalho da SPASO é mantido por doações da sociedade.

Em abril, a Casa Raiz de Davi foi atendida com chocolates, enquan-
to o Serviço de Obras Sociais de Sorocaba (SOS), recebeu em maio 
agasalhos arrecadados durante três meses de campanha dentro da 
Link-Belt. Concomitantemente, a Associação Amigos dos Autistas 
de Sorocaba (AMAS) ganhou cestas básicas e kits de higiene. 

A Casa Raiz de Davi, um abrigo que cuida de 24 crianças, desde 
recém-nascidas até os 18 anos, recebeu as doações de doces e 
chocolates para distribuição entre os assistidos. Parte das doações 
foi encaminhada ao Instituto Gold, responsável pela administração 
da entidade, localizada na cidade de Sorocaba. Foram entregues 
cerca de 30 ovos de Páscoa e muitos ingredientes extras para que 
as mais de 100 crianças pudessem colocar a mão na massa e con-
feccionar os seus próprios ovos. 

Já a AMAS atende 118 crianças e atua há 28 anos em Sorocaba in-
vestindo para que o autista seja integrado na sociedade. A associa-
ção funciona tanto como escola quanto casa de acolhimento para 
autistas severos e suas famílias. 

Em junho, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, a 
Link-Belt promoveu uma ação de Mega Plantio de 77 mudas. O nú-
mero não é por acaso, ele equivale ao tempo da Link-Belt no Brasil 
(11 anos), multiplicado pelos modelos da linha X3E comercializadas 
no Brasil (sete modelos).

Na ação, os colaboradores compareceram ao local do plantio com 
suas famílias, momento definido por eles como “muito especial”. 
Para a marca, ações como essas fortalecem nossa sociedade e re-
forçam a importância da sustentabilidade e meio ambiente.

Em julho, a Link-Belt doou insumos para a festa junina da Ação 
Comunitária Inhayba, entidade que desde 2002, investe no de-
senvolvimento integral de crianças e adolescentes da comunidade 
situada em bairro tipicamente rural, no extremo leste de Sorocaba. 
A região possui recursos limitados, difícil acesso para os serviços 
públicos primários, pouco ou nula opção de lazer e cultura e com 
escassos meios de transportes.

Ações como essas fortalecem cada vez mais o propósito da marca, 
que é Construir Sociedades Melhores. O plano é continuar desen-
volvendo mais ações ao longo do ano e incentivar cada vez mais 
pessoas a fazerem o mesmo. 

Comitê de Ações Sociais da Link-Belt faz 
balanço das iniciativas do primeiro semestre 
de 2022 
A marca coloca em prática seu propósito de “Construir Sociedades 
Melhores” e impactou mais de mil pessoas em sete ações promovidas

Comitê de Ações Sociais da Link-Belt

https://pt.lbxco.com/o-excavador/
http://www.sossorocaba.org.br/br/o-sos
https://www.facebook.com/spasosorocaba/
https://www.facebook.com/spasosorocaba/
https://www.instagram.com/casaraizdedavi/
http://www.amassorocaba.org.br/
http://www.amassorocaba.org.br/
https://www.inhayba.org.br/institucional
https://www.inhayba.org.br/institucional



