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Relacionamento 

Entender os anseios e desenvolver formas de manter diálogo 
com o público é fundamental para que a empresa possa se 
especializar e entregar o que os clientes realmente desejam. 
É exatamente por isso que a Krona mantém canais abertos 
de comunicação com os consumidores, fornecedores e 
parceiros.

O relacionamento com os integrantes de toda a cadeia de 
valor é essencial para o crescimento da companhia, que 
está construindo um planejamento conciso e coerente com 
a atual realidade do mercado. Trabalhar com transparência 
faz parte das diretrizes da Krona, que busca fornecer 
informações claras e detalhadas sobre o portfólio de 
produtos, colaborando para a escolha consciente dos 
brasileiros.

Krona de portas abertas

Compartilhar experiências faz parte da cultura da Krona, que está sempre disposta a receber sugestões para se tornar 
cada vez melhor. Por meio do canal das redes sociais, a marca se torna ainda mais fortalecida.

Consumidor tem novas necessidades

✓ Querem experimentar os produtos;

✓ Querem mais informações;

✓ Querem informações sobre o processo de 
produção e histórico da marca;

✓ Pesquisam mais os preços;

✓ Buscam qualidade e custo-benefício;

✓ Estão mais críticos e utilizam as redes sociais para 
expressar suas opiniões;

✓ Estão mais organizados e racionais.

CAPA

Consumidor moderno: exigente e impaciente
Mais consciente, curioso e racional. 
Esse é o perfil do novo consumidor 
brasileiro. Com o cenário econômico 
em constante transformação, a 
qualidade e o custo-benefício dos 
produtos passaram a ter ainda mais 
valia na hora de ir às compras. Com 
um portfólio que já oferece esses 
benefícios, a Krona Tubos e Conexões 

está trabalhando para reforçar ainda 
mais excelência de todos os seus 
processos, incluindo o relacionamento 
com os clientes, fornecedores e 
parceiros.

A ascensão social de milhares de 
brasileiros também foi um dos 
fatores responsáveis pela mudança 

no comportamento do consumidor. 
Isso porque as pessoas passaram a 
ter mais acesso à informação e, com 
isso, começaram a valorizar relações 
de maior convivência e autenticidade. 
Além disso, com a falta de tempo 
e aumento da concorrência, os 
clientes atuais estão mais exigentes e 
impacientes.



Natal Solidário

Colaboradores engajados auxiliam entidades
O Natal ganhou um significado especial para as crianças das duas entidades beneficiadas com o Natal Solidário da Krona. Em 
2015, o projeto arrecadou mais de R$ 20 mil com a ajuda dos colaboradores. O valor foi destinado à Associação dos Amigos 
do Projeto Missão Criança, em Joinville/SC, e, à Casa de Adoção Rubens Colaço, em Maceió/AL. A entrega ocorreu no dia 11 de 
dezembro, pelos profissionais da empresa.
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PROJETOS

Temporada vitoriosa das categorias de base
O futsal de Joinville comemora bons 
resultados nas categorias de base. 
Campeão Catarinense Sub-15 e Sub-
20, a Krona também está na final do 
Estadual Sub-17. “Gostaríamos de 
agradecer o apoio da Krona Tubos 
e Conexões, do presidente do futsal, 
Valdicir Kortmann e da Felej, por 
apostarem nas equipes de base. Esses 
atletas são nossos futuros profissionais 
na modalidade”, revela o coordenador 
das equipes de base, André Siqueira.
A Krona Futsal é referência na formação 
e lapidação de jovens talentos. 

Atualmente, a instituição atende 12 
crianças com idade entre 0 e 7 anos, 
que foram abandonadas pelos pais 
e estão aguardando o processo de 
adoção. Localizada em Maceió/AL, a 
entidade sobrevive de doações e apoio 
da Prefeitura. O valor arrecadado 
será utilizado para montar uma 
brinquedoteca com espaço para 
leitura e vídeos.

Casa de Adoção Rubens Colaço

Focada em trabalhos assistenciais, a 
Missão Criança foi criada em 1998 e 
atende estudantes de 6 a 12 anos, no 
contra turno escolar, em Joinville/SC. 
Atualmente, 40 crianças participam 
do projeto que tem atividades 
pedagógicas e inclusão digital. Como 
a infraestrutura do local precisa de 
melhorias, o Natal Solidário da Krona 
irá auxiliar na construção de uma sala 
de jogos.

Missão Criança

Realizado desde 2003, o projeto já beneficiou muitas entidades carentes 
com o apoio dos colaboradores. A doação ocorre pela folha de pagamento 
e pôde ser feita em duas parcelas. A Krona agradece a ajuda de todos!

Natal Solidário da Krona

Convocado para as eliminatórias da 
Copa do Mundo de Futsal de 2016, o 
goleiro Dudu, de 23 anos, relevado nas 
categorias de base de Joinville, destaca 
a importância da iniciativa. “Foi por 
meio desse projeto que eu cheguei à 
equipe principal e, hoje, tenho a honra 
de defender a minha cidade e a seleção 
brasileira”.

Resultados das categorias de base na atual temporada:
● Campeão Catarinense Sub-15;
● Campeão dos Jogos da Juventude Catarinense (Olesc);
● Campeão Catarinense Sub-20;
● Vice-Campeão da Taça Brasil de Clubes Sub-20.

* Até o fechamento desta edição, o sub-17 estava ainda em quadra na fase final da competição estadual.
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Comercial

Logística

Krona lança Programa de Avaliação no Transporte
Para incentivar a qualidade e o prazo de entrega das transportadoras, a Krona criou 
o Programa de Avaliação no Transporte. O projeto, chamado de CERT (Competência, 
Equilíbrio e Responsabilidade no Transporte), premiará os melhores prestadores de serviço.

Apresentado no dia 16 de dezembro para as transportadoras que trabalham com 
a Krona em Joinville/SC e Marechal Deodoro/AL, o Programa começa a valer em 
janeiro de 2016. O sistema de avaliação, incluso no Manual do Programa, terá os 
seguintes medidores: coleta e entrega; informações comerciais; e avaliação do 
desempenho do fornecedor de transporte.

Melhores PDV’s são premiados

Com intuito de tornar o sistema de entrega dos produtos 
ainda mais eficiente, o Programa de Avaliação do 
Transporte criou um procedimento para a qualificação 
do fornecedor. Eles serão avaliados com base nos 
indicadores como prazo de entrega, reclamações, 
horário de coleta, eficiência na informação e avaliação 
do veículo e mão de obra.

sistema de avaliação

A premiação será realizada com base na soma da pontuação 
atingida nos indicadores. Dessa forma, as transportadoras 
irão receber o Certificado Krona de Qualidade no Transporte, 
nas categorias ouro, prata e bronze. Além do certificado, 
as transportadoras poderão receber outras formas de 
premiação como troféus, divulgação em mídia local e valores 
em dinheiro.

PREMIAÇÃO

Norte e Nordeste
Representante: WED 
Representações Ltda - Wendel
Loja: Armazém Com. Imp. Mat. 
Const.

Centro-oeste e Paraná
Representante: CLBF 
Representação Ltda - Fred (também 
premiado como o representante que 
mais realizou postagens no portal).
Loja: COML Contorno Mat. Const. 
Ltda

SC e RS 
Representante: Lufera Com. e Repr. 
Ltda - Rafael
Loja: Sergel Com. Mar. Const. Ltda

Sudeste
Representante: ULB Representações 
- Cláudio
Loja: Hidrofort de Bertioga

Confira os melhores PDV ś de 2015 - REGIONAIS

A Krona premiou os representantes 
e lojistas que criaram os quatro 
melhores pontos de venda da marca 
em 2015. A escolha dos trabalhos 
foi realizada pela equipe Comercial 
e Marketing da empresa, que levou 
em consideração critérios como: 
aplicação correta dos materiais; 

exposição e organização dos 
produtos; destaque da Krona no PDV; 
e quantidade de publicações no portal 
feita pelos representantes.
A ação teve como objetivo valorizar 
as melhores comunicações para o 
varejo e incentivar o trabalho desses 
profissionais. Como premiação, os 

representantes receberam mil reais 
em dinheiro e, os lojistas, dois mil 
reais em produtos.


