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MISSÃO, VISÃO E VALORES

Todos precisam de uma direção: para onde se quer ir e como fazer para chegar lá. Nas empresas, é importante 
seguir um planejamento estratégico para a qualidade da gestão, com planos traçados, objetivos e metas definidos. 
Neste processo, são realizadas reflexões e discussões, avaliação de forças e fraquezas, assim como análise de 
oportunidades de mercado e da concorrência. 

Mas para que o planejamento não se torne apenas um 
desejo, é fundamental definir os recursos necessários para 
cada estratégia, os obstáculos a serem superados e as 
responsabilidades e prazos para se conquistar o retorno esperado 
do investimento. E, assim, poder seguir etapa por etapa com clareza.

A Krona tem um planejamento consolidado que foi construído 
por muitas mãos e contou com a participação de todos os 
coordenadores das áreas pela primeira vez. Além deles, já 
participam anualmente os gerentes e sócios-fundadores. Foram 
traçadas as diretrizes, definidos os projetos e os indicadores 
para o ano, de forma estratégica, tática e operacional. Tudo isso 
pensando na missão, visão e valores da empresa. 

Definir missão, visão e valores é uma forma de determinar a identidade organizacional, orientando o propósito e a 
razão da existência do negócio. 

MISSÃO: funciona como um detalhamento da razão de ser do negócio.

VISÃO: descreve onde a empresa deseja chegar. 

VALORES: são os ideais e os princípios. Devem servir de guia para qualquer decisão, atitude e comportamento. 
Também devem estar presentes nas relações entre funcionários, clientes, fornecedores e parceiros. 

Veja na página 2 quais são os da Krona Tubos e Conexões.



PERFIL

Com elenco reestruturado, a Krona Futsal começou 
a pré-temporada focada nas principais competições 
da modalidade no país. Neste ano, o time, formado 
por jogadores experientes e jovens talentos, terá 
como primeiro desafio a Superliga Nacional, que 
será disputada em Concórdia (SC), entre os dias 21 e 
25 de fevereiro. A equipe também tem participação 
confirmada na Taça Brasil de Clubes, Liga Futsal, 
Estadual e Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc).

Atual pentacampeão catarinense, o time renovou o 
contrato de 13 atletas e trouxe seis novos reforços, 
incluindo jogadores da seleção brasileira.
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BASTA ACREDITAR, 
SUA HORA VAI 
CHEGAR

ELENCO REESTRUTURADO E

FOCADO EM 2015

“ ”
O sucesso para adquirir 
tempo de casa é buscar 
conhecimento

MISSÃO, VISÃO E VALORES 
DA KRONA

A um ano da maior competição esportiva do mundo, a equipe de natação da Nadoville/Krona Paralímpico de Joinville 
começa 2015 determinada a atingir grandes resultados. Isso porque, as conquistas poderão render vaga no time que 
representará o país nas Paralimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016.

Com a classificação garantida para os principais torneios nacionais da categoria, os atletas começaram a pré-temporada 
treinando muito e participando de travessias. Além disso, o grupo ainda disputará, ao longo do ano, o Parajasc, principal 
evento do paradesporto de Santa Catarina, as Paralimpíadas Escolares e o Estadual.

RUMO ÀS PARALIMPÍADAS DO RIO

Anderson 
Chupel

A Krona conta com você para conquistar os objetivos de 2015. Considere os pontos 
abaixo como guia ao desenvolver seu trabalho. Você é peça-chave no crescimento 
da empresa!

PLANEJAMENTO

Missão: desenvolver e comercializar tubos, conexões 
e acessórios para a construção civil, com credibilidade e 
rentabilidade.

 

Visão: ter maior abrangência nacional e excelência no 
atendimento.

 

Valores: satisfação do cliente; Desenvolvimento e 
valorização de nossos colaboradores; Ética e transparência; 
Busca constante de melhores resultados.

E você, aonde quer chegar até o final de 2015? Trace seus objetivos para 
vida pessoal e profissional, pensando estrategicamente e identificando 
sua missão e valores. Assim como uma empresa, o indivíduo também 

deve pensar sobre seus recursos disponíveis de forma eficiente. Definir 
sua direção é fundamental para a realização dos sonhos!

Há 12 anos na Krona, Anderson Chupel 
acredita que o sucesso para adquirir 
tempo de casa é buscar conhecimento 
e conquistar a amizade dos colegas de 
equipe. O profissional, que já passou 
por vários setores, conta que sempre 
teve um bom relacionamento com os 
colaboradores.

Hoje, como Fresador de CNC na 
Ferramentaria, Anderson se sente 
feliz e realizado. Mas, para continuar 
crescendo na empresa, ele planeja 
se formar em tecnologia mecânica. 
Anderson começou como Auxiliar de 
Produção na Conformação, depois 
passou pela Extrusão e também teve 
experiências em outras áreas e funções.

Além da dedicação à Krona, Anderson é 
apaixonado por esportes. O profissional 
aproveita o tempo livre com a esposa 
e joga futebol com os amigos. Antes 
de retomar os estudos, uma de suas 
principais prioridades é terminar a casa, 
onde mora com a esposa, e ter um filho.

Para se manter focado nos objetivos e 
não desanimar, Anderson se inspira no 
trecho da música Tá Escrito, do grupo 
Revelação: “Erga essa cabeça, mete 
o pé e vai na fé / Manda essa tristeza 
embora / Basta acreditar que um novo 
dia vai raiar / Sua hora vai chegar...”

CHUVEIRO FRIO DA KRONA É IDEAL 
PARA ÁREAS DE PISCINA

A Krona Tubos e Conexões 
entra neste verão facilitando 
a vida das pessoas mais uma 

vez. A empresa desenvolveu o chuveiro frio com haste 
totalmente injetada, um produto prático, durável e de 
fácil instalação. O produto, que é específico para água 
fria, é desenvolvido em moldes de última geração.

Além de ter uma durabilidade maior, o chuveiro é ideal 
para locais públicos, saídas de praia e piscinas. Com a haste injetada 

o produto tem ainda mais qualidade, garantindo tranquilidade para os 
consumidores.

KRONA EM FOCO

FUTSAL

NATAÇÃO

COMERCIAL

MAIS 100 NOVOS PRODUTOS NO MERCADO
Impulsionada pelo crescimento de 22% em 2014, 
a Krona começa o ano determinada a se destacar 
ainda mais no cenário nacional. Com mais 20 anos de 
credibilidade no mercado, a marca lançará 100 novos 
produtos, somando 650 itens no portfólio. Além disso, 
a empresa participará de um dos principais eventos da 
construção civil do país, a Feicon, em São Paulo.
Os produtos da Krona se tornaram referência 

em qualidade e conquistaram a preferência dos 
fornecedores e clientes. E é exatamente por isso que 
a empresa irá fortalecer sua atuação nos pontos de 
vendas.
Essa estratégia também contempla a presença da marca 
em uma das feiras de maior visibilidade do país que será 
realizada neste ano. A Feicon ocorrerá em São Paulo/SP, 
entre os dias 10 e 14 de março.

Novas contratações: Sinoê, Danilo Baron, Schneider, 
Junai, Eka e Raul.
Continuam na equipe: Djony, Dudu, Willian, João Paulo, Lé, 
Dé, Zequinha, Leco, Pixote, Serginho, Daniel e Mithyuê.

Saída
O pivô Vander Carioca não faz mais parte do elenco. Aos 
38 anos, o jogador manifestou o interesse de retornar 
para o Rio de Janeiro e rescindiu de maneira amigável 
o contrato com a equipe. Pela Krona Futsal, Vander 
Carioca conquistou o tricampeonato catarinense e o 
bicampeonato dos Jogos Abertos de Santa Catarina.



ERRATA

Retificando o último Conexão, mês de janeiro, edição número 63, na matéria “Nova Estrutura na Equipe de Vendas”, 
José Henrique Costa é Gerente Regional de Vendas da Unidade Nordeste.

NORDESTE

Expediente: Conexão - Informativo da Krona Tubos e Conexões - é um trabalho de responsabilidade da área de Recursos Humanos e Marketing da Krona. 
Envie para a coordenação do jornal sugestões e artigos. Tiragem: 1750 exemplares / Periodicidade: mensal / Produção editorial: Exit Comunicação 
Estratégica / Editoração gráfica: Exit / Jornalista responsável: Bruna Nicolao 3461SC / E-mail: marketing@krona.com.br / Tel.: 47 3431-7800
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EXPEDIÇÃO DE MARECHAL DEODORO É AMPLIADA
A Krona vem crescendo sua 
participação no mercado brasileiro 
e o aumento das vendas exige 
uma ampliação nos parques fabris. 
Esse cenário é realidade hoje na 
unidade Nordeste, já que a fábrica de 

Marechal Deodoro/AL irá inaugurar 
a ampliação da área de Expedição. 
Com essa mudança, a capacidade do 
espaço será praticamente dobrada!
Com isso, será possível armazenar 
mais produtos e oferecer mais 

agilidade na entrega de pedidos, 
além de otimizar processos internos. 
Com o aumento da demanda, 
também há projeção para ampliação 
da área da produção da fábrica e 
contratação de colaboradores.

Daniel Polzin, novo 
Coordenador de Logística 
da Expedição da Unidade 
Nordeste

Há oito anos e dez meses na 
Krona, o que mais me motivou a 
aceitar o cargo de Coordenador 
na unidade Nordeste foi a 
oportunidade de aprender e 

continuar crescendo dentro da empresa. Além da missão 
de dar continuidade ao trabalho do Manoel, um dos 
principais desafios é contribuir para o desenvolvimento 
desse processo de ampliação da unidade e garantir a 
adaptação da minha família com relação à nova cultura.

Manoel Vicente Vieira, novo 
Coordenador de Expedição da 
Unidade Vila Nova

Os três anos que passei 
trabalhando na unidade 
Nordeste agregou muito na 
minha carreira, principalmente 
pelo espírito da equipe, 
que é muito competitiva e 

formada por excelentes profissionais. Além disso, tive a 
oportunidade de conhecer uma cultura muito diferente. 
No entanto, com oito anos de casa me sinto feliz de 
retornar para Joinville, onde terei desafios e também 
poderei estar com toda a minha família.

MUDANÇA DE LÍDER


