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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 28ª edição do informativo O Excavador 
chega com diversas novidades, informações 
e encontros entre a Link-Belt Latina America 
e os distribuidores. Trazemos como reporta-
gem principal o Dealers Meeting, que reuniu 
representantes de 10 países na matriz da 
empresa, nos Estados Unidos. 

Ainda na América do Norte, a Pink-Belt per-
corre o país para arrecadar fundos para 
importantes organizações de prevenção e 
tratamento do câncer de mama. O leilão da 
escavadeira cor de rosa acontecerá na Co-
nexpo, em março de 2023.

Outra boa notícia é o reconhecimento da 
Pavimaquinas, com uma placa comemorati-
va por conquistar a marca de 50 escavadei-
ras vendidas. No escritório em Sorocaba, a 
Link-Belt recebeu a visita dos distribuidores 
do Uruguai, a Woslen, do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte, a Trakmaq.

Nesta edição, aproveite para conhecer uma 
empresa do Rio Grande do Sul, a Construsi-
nos, que possui uma frota de escavadeiras 
da Link-Belt em operações espalhadas pela 
região sul do Brasil. 

E para finalizar, o informativo traz as novi-
dades da marca para o Brasil com o lança-
mento de novos produtos promocionais do 
e-commerce.  Confira também as dicas para 
auxiliar clientes na decisão da escavadeira 
ideal e veja as ações de marketing dos dis-
tribuidores do Brasil e América Latina.

Boa leitura!

A Pavimaquinas, distribuidora Link-Belt no 
Oeste de Santa Catarina (Brasil), recebeu, 
no dia 18 de agosto de 2022, a placa co-
memorativa de 50 escavadeiras vendidas. 
Pavimaquinas atribui o sucesso de vendas 
ao alinhamento entre as empresas, que há 
quatro anos trabalham juntas.

“A parceria com a Link-
Belt é muito produtiva 
para o nosso negócio”, 
comemora a gerente Administrativa, 
Jucilene Maragno.

Para a gerente, um dos marcos dessa jor-
nada foi a comercialização de uma escava-
deira modelo 135 Spin Ace,  que foi adapta-
da para trabalhar sobre as linhas férreas na 
realização da limpeza da rede, algo inova-

dor para o mercado.

A Pavimaquinas está sediada em Chapecó 
e atende clientes de terraplenagem, cons-
trução e atividades agrícolas em geral com 
o fornecimento  de equipamentos, peças e 
assistência técnica da Link-Belt em todo o 
estado de Santa Catarina e na comercializa-
ção de equipamentos no estado do Paraná.

“Os 50 equipamentos vendidos, em sua 
maioria os modelos 180X3E e 210X3E, de-
monstraram o trabalho da Pavimaquinas 
em sua região de atuação. São 30 anos de 
história no mercado de equipamentos pe-
sados, com profissionais altamente capaci-
tados em todos os departamentos e ofere-
cendo o suporte necessário para fidelização 
de seus clientes. Isso faz toda a diferença no 
atendimento ao cliente”, conclui Jucilene.

A Trakmaq, distribuidor Link-Belt no Vale do 
Paraíba e no Litoral Norte, visitou a sede da 
marca, em Sorocaba, em agosto de 2022. 
Na ocasião, foi realizado um treinamento 
na área comercial e de análise de crédi-
to para a nova colaboradora da Trakmaq, 
a Assistente Comercial, Giovana Oliveira. O 
treinamento é promovido quando chegam 
novos membros nas equipes dos distribui-
dores ou quando há demanda de retomar 
algum conteúdo.

O treinamento comercial foi ministrado pela Supply Chain Coordinator, Fernanda Prado, e o 
conteúdo de análise de crédito ficou sob a responsabilidade da Financial Coordinator da em-
presa, Bárbara Nassif. 

“O treinamento é uma excelente ferramenta para 
trocarmos experiências e melhorarmos os processos, 
tornando a Link-Belt e os distribuidores mais eficientes”,  
comenta Bárbara. Para ela, atividades como essa aproximam a marca de seus 
distribuidores. 

Além disso, a nova colaboradora da Trakmaq pôde conhecer as documentações necessárias 
para a análise de crédito. O treinamento contemplou ainda o processo de vendas dentro do 
sistema, desde inserir um pedido até quais informações devem ser preenchidas. A partir dessa 
atividade, o distribuidor é capaz de realizar os processos sem nenhuma dificuldade.

Pavimaquinas recebe a placa comemorativa de 50 máquinas vendidas. Estão na foto: João, Yuri, Jucilene, Hilário e Vladmir.

Treinamento comercial e análise de crédito com a Trakmaq. Na foto 
estão da esquerda para a direita: Bárbara Nassif, Aline Batista, Eloa 
Cazzolato, Giovana Oliveira, Marina Cerino e Fernanda Prado.

Pavimaquinas recebe a placa de 50 
máquinas vendidas

Treinamento comercial e análise de crédito 
da Trakmaq na Link-Belt em Sorocaba-SP
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Link-Belt Latin America promove encontro 
de distribuidores na matriz, nos EUA
A Link-Belt Latin America reuniu em Lexington, nos Estados Uni-
dos, 16 profissionais dos distribuidores, que representam a marca 
em dez países da América Latina: Argentina, Chile, Colômbia, Costa 
Rica, Equador, Guatemala, Paraguai, Peru, Porto Rico e Uruguai. 

O evento aconteceu entre os dias 05 e 08 de setembro, levando os 
distribuidores para reuniões com a diretoria da matriz, incluindo o 
CEO, Eric Sauvage, e com as equipes da Sumitomo do Japão e da 
Link-Belt Latin America.

O tempo investido com os distribuidores da América Latina é muito 
importante para a LBX Company, segundo o CEO da empresa. “Esti-
vemos juntos, desenvolvemos um relacionamento, ao mesmo tem-
po compreendemos os desafios e oportunidades de cada região. 
Cremos que todos voltaram para seus países munidos de novas 
ferramentas para fazer ótimos negócios”, resumiu Sauvage.

O principal objetivo do Dealers Meeting foi favorecer condições 
para que a Link-Belt ouvisse os desafios dos distribuidores e, junto 
com eles, identificasse oportunidades de melhorias em processos 
e compartilhasse boas práticas. Fortalecer o sentimento de per-
tencimento e as conexões entre os países foram outros aspectos 
favorecidos pelo encontro.

A programação do Dealers Meeting contemplou palestras sobre di-
versos assuntos como o cenário da empresa, a presença na América 
Latina e a relação com a Sumitomo. Visitas ao escritório e ao esto-
que de peças completaram a agenda, bem como as apresentações 
de cada distribuidor, compartilhando o cenário do país de origem. 
A troca de experiências ganhou um momento diferenciado com 
uma dinâmica de grupo conduzida por um mediador convidado. O 
planejamento para 2023 e os preparativos para a CONEXPO-CON/
AGG 2023 também estiveram na pauta. 

O encerramento do encontro aconteceu com uma confraternização no 
Customer Experience Center (CEC), com uma demonstração de uma 
210X4 e mais duas máquinas expostas. O reconhecimento dos distri-
buidores com a entrega de placas comemorativas finalizou o encontro.

Troca de experiências e novas oportunidades

O representante da RYC SA, distribuidor da Link-Belt no Equador, 
Daniel Morla, ressaltou a importância de conhecer outros distribui-
dores e a aproximação com a matriz. “Aprender com a experiência 
dos outros e entender as estratégias de mercado da empresa faz 
toda a diferença”, definiu Morla.

A organização do Dealers Meeting foi liderada pela equipe da Link-
-Belt Latin America. A gerente de Marketing, Lúcia Guariglia, junta-
mente com os gerentes de Vendas, Fellipe Pyaia e Gustavo Totina, o 
especialista de Produto Vladimir Machado, além do Business Mana-
ger Matheus Fernandes e do Business Controller, Gustavo Caixeiro, 
organizaram o evento, nos Estados Unidos.

Para Lúcia Guariglia, reunir os parceiros em um evento como o Dealers 
Meeting é colocar em prática uma das âncoras estratégicas da Link-
-Belt, que é norteada por relacionamentos. “Uma reunião com toda a 
diretoria dos Estados Unidos, do Brasil e Japão, assim como os distri-
buidores de 10 países da América Latina é um exemplo de onde po-
demos chegar quando colocamos os relacionamentos em destaque”, 
pontuou a gerente.

Anna Malmstrom, do distribuidor Malvex, no Peru, contou que o 
Dealers Meeting foi uma excelente oportunidade para a troca de 
experiências, bem como estudar em conjunto estratégias para en-
frentar as dificuldades do mercado latino-americano, já que todos 

os países têm muitas similaridades. 

Matheus Fernandes, Business Manager da Link-Belt Latin America, 
diz que o evento foi muito importante para eles.

“Foi o primeiro encontro que tivemos 
com todos os distribuidores da 
América Latina e o que queríamos era 
estreitar relacionamentos e melhorar 
nosso negócio para o futuro”, finalizou 
Fernandes. 

Fellipe Pyaia, satisfeito com o resultado do evento, completou: “So-
mos comprometidos com os distribuidores e sabemos que eles 
também estão comprometidos conosco. Igualmente, é um público 
bem heterogêneo, afinal cada distribuidor tem características pró-
prias, cada país tem suas tratativas e demandas distintas, mas que 
juntos buscam estratégias de sucesso. Foram meses de organiza-
ção e muita expectativa para concretizar o primeiro Dealers Mee-
ting”, concluiu o gerente de Vendas.

Encontro de distribuidores na matriz, nos EUA. Encontro de distribuidores na matriz, nos EUA. 

Encontro de distribuidores na matriz, nos EUA.
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A Link-Belt promoveu a Black Week nos dias 21 a 26 de novembro. Foi 
uma semana com muitas novidades, em que os distribuidores, colabo-
radores e todos os clientes puderam ter acesso aos nove novos produ-
tos do e-commerce, dentre eles, bonés na cor preta ou camuflado, fone 
bluetooth com case para carregador, garrafas térmicas, caixa de som, 
mochila, camiseta polo e guarda-chuva. Todos os produtos têm o logo 
da Link-Belt estampado.

É importante destacar que os distribuidores do Brasil têm descontos 
especiais e os produtos estão disponíveis apenas para o Brasil.  

Qualquer dúvida, basta entrar em contato com o setor de Marketing 
através do email mktbr@lbxco.com. Confira as fotos dos novos produtos 
e compre agora mesmo!

ACESSE O QR CODE 
E CONFIRA OS 
NOVOS PRODUTOS.

Construsinos emprega dez escavadeiras 
em operações no Rio Grande do Sul

Black Week Link-Belt: 
9 novos produtos da marca! 

Dez escavadeiras da Link-Belt estão em operação em obras públicas e 
privadas no Estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, por intermédio da 
empresa Construsinos. Em dois anos, foram adquiridas dez máquinas 
para atender alta demanda de trabalho na região. A primeira aquisição 
foi uma 180X3E, escolhida por ser um modelo econômico e potente.

Nas operações de macrodrenagem da Prefeitura de São Leopoldo, 
incluindo a limpeza da rede pluvial e galerias, bem como manuten-
ção de passeios, tais como calçadas públicas, meio-fio, ciclovia e 
rampas de acesso, foi alocada uma máquina 210X3E. Enquanto isso, 
uma escavadeira compacta 80 Spin Ace, recém-adquirida, atua em 
obras de drenagem para a Prefeitura Municipal de Esteio. Os muni-
cípios de São Leopoldo e de Esteio pertencem à Região Metropoli-
tana de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul.

A Construsinos Indústria e Comércio de Artefatos de Cimento co-
nheceu as escavadeiras hidráulicas Link-Belt em 2020. Desde en-
tão, dez máquinas foram adquiridas e todas estão em campo.

“As áreas de atuação da empresa 
necessitam de equipamentos potentes 
e econômicos. A Link-Belt atende essa 
necessidade”, justifica o engenheiro civil responsável, 
Tiago Luis da Silva.

O engenheiro afirma que o desempenho da 300X3E tanto na ma-
crodrenagem quanto na extração de brita na pedreira da Constru-
sinos, em Capela Santana, é impecável. 

As três escavadeiras 210X3E atuam em três cidades diferentes: 
uma na rede de drenagem na cidade de Campo Bom, outra na ter-
raplanagem de um condomínio em São Leopoldo e a terceira está 
alocada em um centro logístico, na cidade de Guaíba. 

Em Canoas, a Construsinos aloca uma escavadeira 180X3E para ter-
raplanagem, enquanto em Nova Santa Rita, um trabalho semelhante 
é executado com a 160X2. A atuação da empresa alcançou também 
Novo Hamburgo, com a 80 Spin Ace, em uma obra de drenagem.

A escolha da marca, segundo o engenheiro, foi graças ao melhor 
custo-benefício do mercado: menor consumo de combustível nas 
operações da empresa, segurança, conforto para o operador e ro-
bustez das máquinas. “Além disso, temos muita confiança no pós-
-vendas da DYN Máquinas, distribuidor Link-Belt no Rio Grande do 
Sul”, pontua o engenheiro.

Paralelamente, a Construsinos fabrica tubos e aduelas de concreto, 
chamados de galerias, materiais e artefatos utilizados para os sis-
temas de drenagem e redes de esgoto. Por isso, uma escavadeira 
210X3E trabalha tanto no assentamento de peças dentro das valas, 
quanto na escavação e no reaterro.

https://pt.lbxco.com/o-excavador/
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Com o objetivo de fortalecer a marca e ao mesmo tempo ampliar 
a visibilidade dos distribuidores nas regiões em que atuam, a Link-
-Belt apoia os distribuidores na criação de comunicações visuais, 
anúncios em revistas, brindes ou outras formas de comunicação. 

Os distribuidores SP Máquinas, La Conquista S.A, Irimaq e Malvex 
desenvolveram ações com o apoio da Link-Belt Latin America, por 
intermédio do reembolso de marketing, em que a marca subsidiou 
parte dos investimentos utilizados.

Na Guatemala, o distribuidor, La Conquista S.A, confeccionou novos 
uniformes para os colaboradores. A Irimaq, do Paraguai, veiculou 
anúncios em agosto e setembro, na revista Mi0Km, especializada 
em veículos, motos e máquinas.

Em setembro, o distribuidor da marca no Peru, Malvex, participou 

da Perumin, a maior e mais importante feira de mineração do país.  
O evento, que recebeu mais de 60 mil visitantes, aconteceu em Are-
quipa, e a Malvex expôs em seu estande uma escavadeira modelo 
210X3E.

A SP Máquinas, distribuidor Link-Belt no Mato Grosso, nas regiões 
Centro-Oeste e Norte do Brasil, adesivou o carro do departamen-
to comercial, que será utilizado pelos vendedores em visitas aos 
clientes. Em setembro e outubro, a SP Máquinas produziu outdoors, 
que foram instalados nas principais entradas da cidade de Cuiabá. 
Além disso, o escritório do distribuidor foi revitalizado com a ajuda 
da Link-Belt, que contribuiu financeiramente e foi responsável pela 
produção das artes para a identidade visual do espaço. 

Confira algumas fotos das ações abaixo:

Distribuidores em dia com o marketing

SP Máquinas - Revitalização do escritório

SP Máquinas - Revitalização do escritório

SP Máquinas - Revitalização do escritório

Perumim - Peru - Malvex

Uniforme - La Conquista 

MAQUINARIAS, REPUESTOS Y SERVICIOS

DISTRIBUIDORA
LA CONQUISTA, S.A.

https://pt.lbxco.com/o-excavador/
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Pensando na comunicação dos distribuidores com os clientes, a Link-
-Belt desenvolveu um material explicativo para auxiliar na escolha da 
escavadeira X3E ideal para cada operação.

Dentre os 10 motivos listados no material estão: o baixo consumo de 
combustível, a durabilidade da máquina, o sistema hidráulico inteligen-
te, bem como a segurança e o conforto para o operador em longa jor-
nada, entre outros. 

A CONEXPO-CON/AGG, o maior evento de tecnologia de construção da 
América do Norte, acontecerá nos dias 14 a 18 de março de 2023, em 
Las Vegas, e a Link-Belt estará presente.  Durante o evento, a Pink-Belt 
será leiloada e os lucros obtidos serão destinados para a National Bre-
ast Cancer Foundation (NBCF) e para o Saint Joseph Hospital Founda-
tion’s Yes, Mamm!.

Você sabe quais são os 
“10 motivos para escolher 
uma escavadeira X3E”?

Link-Belt estará na 
CONEXPO-CON/AGG em 2023

A Pink-Belt, uma escavadeira 145X4 pintada de rosa vibrante, é a 
mascote da LBX Company na campanha de conscientização sobre a 
prevenção ao câncer de mama. A escavadeira pesa 15,2 toneladas 
e está equipada com uma caçamba ESCO, acoplador TAG e grau de 
precisão alimentado pelo recurso Trimble Earthworks. Atualmente, 
o equipamento percorre os Estados Unidos com o propósito de ar-
recadar fundos para a causa.

A gigante rosa tem participado de vários eventos beneficentes ao 
redor do país, divulgando o projeto “Diggin’ for a Cure Tour” (Turnê 
Cavando a Cura, em tradução livre). O percurso da Pink-Belt terá, 
como ponto de chegada, o evento CONEXPO-CON/AGG, em Las Ve-
gas, em março de 2023. 

Na oportunidade, a escavadeira será leiloada e 100% dos lucros 
serão destinados para organizações de prevenção e tratamento do 
câncer de mama mais conceituadas do mundo.

No Brasil, a Link-Belt Latin America promoveu ações de prevenção 
ao câncer de mama junto às colaboradoras, alertando a importân-
cia dos exames preventivos. 

No início de 2022, a filial brasileira instituiu um Comitê de Ações 
Sociais, que mensalmente mobiliza os colaboradores para apoiar 
Organizações Não Governamentais (ONGs), na cidade de Sorocaba, 
interior de São Paulo, onde está localizado o escritório da empre-
sa no Brasil. Somente no primeiro semestre do ano, mais de mil 
pessoas foram impactadas em sete ações promovidas pela marca. 

O impacto na comunidade é pautado pelo propósito de “Construir 
Sociedades Melhores”.

Outubro Rosa: Pink-Belt percorre os Estados Unidos 
e inspira ações no Brasil

Link-Belt na mídia
45 vezes a Link-Belt saiu na mídia. Em 40 veículos midiáticos.

BAIXE AQUI O ARQUIVO

Escavadeira 145X4 pintada na campanha de conscientezação sobre a prevenção do câncer de mama

https://pt.lbxco.com/o-excavador/
https://lbxco-my.sharepoint.com/:b:/p/alima/ERkaiZxQn-NFuT9Wwfv9dmIBmeZw1V8fDePXr-ncNTljug?e=6D1R4d
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O Gerente Comercial da Woslen S.A, German Arias, e sua equipe 
conheceram o escritório da Link-Belt Latin America, no Brasil, em 
outubro.  O distribuidor da marca no Uruguai esteve em Sorocaba 
para visitar a estrutura, conhecer o Warehouse e entender como é 
a operação da Link-Belt.

“A oportunidade da viagem nasceu, na verdade, como um prêmio 
para os destaques da empresa. Nos hospedamos dois dias em São 
Paulo, visitamos a cidade e encerramos em Sorocaba, na Link-Belt”, 
contou Arias.

“Acredito que conhecer a estrutura e 
as pessoas da Link-Belt nos faz sentir 
como parte de uma mesma equipe. 
E é essa imagem que levaremos 
ao nosso mercado, uma estrutura 
com gente boa, simpática, muito 
organizada e funcional. A marca nos dá 
tranquilidade, pois nos identificamos 
com a visão e a missão da empresa”, 
enfatiza Arias.

O gestor vê a parceria com a Link-Belt como uma oportunidade para 
as duas empresas. “Independentemente do dinheiro e do negócio, 
como empresa, somos apaixonados por crescer, por aprender e a 
Link-Belt está nos proporcionando isso”, finaliza o uruguaio.

Equipe da Woslen S.A. conhece a Link-Belt 
Latin America

Visita da Woslen na Link-Belt, em Sorocaba. Da esquerda para direita: Kemberly, Adriana, Germán Hill, 
Germán e Roberto.

Visita da Woslen na Link-Belt, em Sorocaba. Da esquerda para direita: Kemberly, Germán, Roberto, Adriana e Germán Hill.

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



