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CAPA

Um novo ano: recomeço para todos!
Chegou dezembro. É hora de avaliar o ano que está 
terminando e rever metas, objetivos e atitudes. Tanto na vida 
pessoal quanto profissional, existe uma certeza: podemos 
recomeçar com a vinda de 2016.
 
Para a Krona, acreditamos que será um ano melhor e 
de maiores desafios. A empresa pretende continuar 
trabalhando com qualidade e produtividade, sempre visando 
o crescimento e o aumento da participação nos pontos 
de venda em todo o Brasil. Contamos com você para o 
atingimento das metas ao longo do próximo ano.
 
Os principais projetos serão mantidos em 2016, visando 
manter nosso crescimento e a confiança de nossos clientes. 

A Krona continuará buscando as melhores alternativas para 
manter a competitividade no mercado, além de ampliar o 
portfólio atuando com novas linhas de produtos. Também 
pretendemos fortalecer nossos canais de vendas e estreitar 
o relacionamento junto aos consumidores.
 
Convocamos a todos, neste período, a traçar seus objetivos 
para o próximo ano. É um trabalho individual, e cabe a vocês 
entenderem seus desafios e o que os fazem felizes.
 
Planejem-se e corram atrás dos seus sonhos. O sucesso 
só depende de nós. Em nome de toda a diretoria da Krona, 
desejamos boas festas e um feliz Ano Novo a todos os 
nossos colaboradores, parceiros e clientes!

Valdicir Kortmann
Diretor de Vendas e Marketing

José Armecides Gonçalves
Diretor Industrial

Vilson Perin
Presidente

Mário Borba
Sócio-Conselheiro



Prêmio

Krona ganha prêmio 19º Melhor Produto do Ano
No prêmio 19º Melhor Produto do Ano, a 
Krona Tubos e Conexões foi reconhecida 
como uma das empresas que apresenta 
maior giro e lucratividade nas lojas de 
materiais de construção nos últimos 12 
meses na linha de Tubo e Conexão de 
PVC para Água Fria.
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PROJETOS

Krona investe no esporte
Fundamental para o desenvolvimento do corpo e da mente, o esporte promove a inclusão social e forma campeões na vida. É 
exatamente por esses motivos que a Krona investe em projetos de iniciação desportiva e de alto rendimento. Essa iniciativa faz 
parte dos valores da empresa, além de contribuir para divulgação da marca, que passou a ser ainda mais reconhecida em todo 
país após essas ações.

O prêmio foi entregue no dia 24 de 
novembro, no Espaço Millenium/
Secovi, em São Paulo/SP. O evento 
contou com a palestra do economista 
Ricardo Amorim – Perspectivas para 
ano de 2016 - além de exposição dos 
produtos vencedores.

Até 2005, Joinville não tinha um time de futsal consolidado e com reconhecimento 
nacional. A Krona começou a investir no projeto, resgatando a modalidade da cidade 
e, em 2009, assumiu a gestão da equipe que hoje figura entre as melhores do Brasil. 
Neste período, o clube já conquistou importantes títulos e levou o nome da empresa 
para todo o país, inclusive na mídia televisiva nacional.

Krona Futsal

A Krona é uma das principais 
patrocinadoras do JEC. O 
clube, que disputa importantes 
competições do país, é a grande 
paixão da cidade. Além do time 
adulto, o projeto tem investimento 
na base, que vem conquistando 
bons resultados nas competições 
estaduais e nacionais.

Joinville Esporte 
Clube (JEC)

Desde 2005, a Krona apoia a natação paralímpica de 
Joinville/SC. Atualmente, são cerca de 40 atletas, entre 
iniciantes e adultos que treinam diariamente superando 
suas próprias limitações. Formada por atletas de alto nível, 
somando títulos nacionais e até mesmo internacionais, a 
equipe conta com nadadores que concorrem a vagas para as 
Paralímpiadas do Rio de 2016.

Nadoville/Krona Paralímpico
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Mais resistente e prática, a Caixa de Luz Octagonal para Centro de Laje 
da Krona é ideal para instalações elétricas de baixa tensão. O produto, 
que é fabricado em PVC Antichama de alta qualidade, permite 
acoplamento de prolongador para adequação a espessura de 
concretagem.

Eficiente, o produto tem dois modelos independentes, na versão de 
25 e 30 cm, evitando desajustes no momento da concretagem. Além 
disso, resiste ao esforço pendular de até 8kgf.

Todos os produtos recebem um rigoroso controle de qualidade e são 
fabricados em conformidade com as normas técnicas da ABNT. A Krona 
também participa do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade 
do Habitat – PBQP-h que tem como princípio garantir que os produtos 
apresentem o melhor desempenho.

krona em foco

Social

Sensibilização da equipe para a inclusão
A inclusão social ajuda a minimizar o histórico de discriminação e contribui para a descoberta de novos talentos. A inserção das 
pessoas com deficiência no mercado de trabalho começa pelo acolhimento nas empresas e é exatamente para isso que a Krona 
Tubos e Conexões está trabalhando.

A sensibilização para a inclusão social está sendo realizada com 
as unidades de Joinville/SC, e em breve, deve ser aplicada na filial 
Nordeste, em Marechal Deodoro/AL. O treinamento tem como 
objetivo orientar os colaboradores a como lidar com o tema, 
preconceitos e integrar pessoas com deficiência à equipe. Essa 
etapa é fundamental para quebrar paradigmas, melhorar o clima 
organizacional e ampliar as possibilidades de inovação.

Pessoas com Deficiência: são aquelas pessoas que têm 
impedimentos de natureza física, intelectual ou sensorial, as 
quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua 
participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas. 
(Convenção sobre os direitos da pessoa com deficiência - ONU, 
2006)

Tipos de Deficiência: física, auditiva, visual, intelectual e múltipla 
(Decreto nº 5296/2004).

Lei de Cotas: A contratação de pessoas com deficiência está 
embasada na Lei 8.213/91.

A eficiência da Caixa de Luz 
Octagonal para Centro de Laje


