
Você já deve ter reparado em algumas mudanças na campanha publicitária 
da Krona. Para fortalecer a marca no mercado brasileiro, foi aplicada uma 
releitura no conceito “Desencana, use Krona”. Por meio de uma pesquisa 
com os públicos-alvo, foi constatado que o posicionamento precisava 
apenas de uma atualização no visual e no conceito, pois ainda tem muita 
aderência no mercado da construção civil.

A campanha está estampando peças de comunicação visual que serão 
colocadas em pontos de venda, além de anúncios impressos em veículos de 
comunicação. A Krona está investindo também em spot e jingle para serem 
veiculados nas rádios e comercial para a televisão com abrangência nacional.
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DESENCANA, 
USE KRONA

Anúncio

Krona para todo o Brasil
A Krona Tubos e Conexões mantém o patrocínio nos jogos da Liga Nacional 
com adesivos nos centros de quadra. Com a participação da Krona 
Futsal nessa competição, a principal da modalidade no país, a empresa 
fechou um plano de mídia avulsa no canal SporTV até dezembro. Serão 
aproximadamente 70 inserções durante os jogos. Esse investimento irá 
disseminar ainda mais a marca Krona na casa dos consumidores.
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A analista contábil da unidade Vila 
Nova acredita que a ética, o bom senso 
e o raciocínio lógico são características 
que não podem faltar num profissional 
de contabilidade. Além desses 
fatores, Fernanda preza pelo bom 
relacionamento. O trabalho dela, assim 
como de toda equipe da Controladoria, 
é de muita responsabilidade: “auxiliamos 
no controle patrimonial da empresa e 
fornecemos informações essenciais para a 
tomada de decisões dos gestores”. 

O que motiva a profissional é crescer 
junto com a empresa e com a equipe. 
Tudo começou em 2007, quando era 
assistente Administrativo na unidade 
Acessórios. Quatro anos depois passou 
para a área do Financeiro, na unidade 
matriz, como assistente de Crédito e 
Cobrança e logo depois foi promovida 
para analista Financeiro. Em um ano 
foi transferida para a Controladoria 
na função de assistente Contábil e em 
2014 já se tornou analista. “A minha 
evolução aqui dentro aconteceu graças 
às oportunidades que a Krona ofereceu, 
ao benefício do auxílio-educação e 
à minha dedicação em buscar novos 
conhecimentos”, destaca.

Com apenas 27 anos, Fernanda leva na 
bagagem um currículo completo: tem 
técnico em Administração, é formada 
em Ciências Contábeis, cursa o MBA em 
Controladoria e Finanças e participa do 
projeto Criar Ação da Krona. Casada e 
com um filho de 1 ano e meio, adora 
passar as horas livres com a família, sair 
com amigos e conhecer lugares novos. 
Um sonho? Crescer profissionalmente e 
ver o filho “bem encaminhado na vida”.

PRÊMIO

TRAJETÓRIA 
DE MUITO 
CONHECIMENTO

No ano em que completa 20 anos de mercado, a Krona Tubos e Conexões 
conquista mais um prêmio que a consolida como uma das marcas mais 
lembradas do segmento no país. Os resultados refletem, com exatidão, 
o pensamento dos revendedores de material de construção. A empresa 
recebeu o troféu Ruy Ohtake, do prêmio Top of Mind, da Revenda Construção 
2014, na categoria Tubo e Conexão de PVC para água fria.

“ ”
Gosto de crescer junto 
com a empresa, isso me 
motiva!

O “Desencana, use Krona” surgiu em 
2011 da necessidade da empresa em se 
diferenciar das marcas concorrentes no 
mercado. Traz uma mensagem leve, que 
conversa com todos os públicos envolvidos 
em uma construção, como consumidor 
final, arquiteto, mestre de obras, 
representantes e lojistas. O tom transmite 
confiança, garantia e credibilidade em uma 
linguagem popular.

CAMPANHA DESENCANA

Gilberto (Giba), do cliente Cofema; Luis Fernando (Rios), gerente regional do Sudeste; 
Andreas Schubert, gerente de Marketing; e Rodrigo Inácio, gerente corporativo de 

Vendas, Marketing e Logística na entrega do troféu, em São Paulo/SP. 

UMA DAS MARCAS
MAIS LEMBRADAS

Fernanda 
dos Santos

CURIOSIDADE



A maior competição nacional de futsal inicia neste mês. 
Até novembro, a Krona Futsal entra em quadra para 
participar com toda sua força e garra e conquistar o 
título. Como esta equipe vem se preparando para a Liga 
Nacional de Futsal? Com a palavra o técnico Fernando 
Ferretti.

Conexão: Como trabalhar a concentração dos atletas numa 
competição tão longa como a Liga?

Fernando Ferretti: Permanecemos concentrados no objetivo 
de ultrapassar as fases e chegar perto do sonhado título. É um 
trabalho árduo, facilitado pelo profissionalismo do grupo de 
atletas e Comissão Técnica.

Conexão: Como é a programação de treinos?

FF: Determinada pela tabela de jogos. As partidas são 
alternadas com algumas longas viagens. Então, o encaixe 
de treinos é alternado com uma boa recuperação do 
grupo após as partidas. Nem sempre treinar em volume e 
intensidade é sinal de boa performance num calendário tão 
apertado. 

Conexão: A Liga é uma das principais competições da 
modalidade. O que a equipe vem fazendo para se manter entre 
os principais times do país?

FF: A estrutura facilitada pela Krona Tubos e Conexões e a 
qualidade do grupo de atletas é determinante para estar 
sempre entre os primeiros.
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FUTSAL

KRONA FUTSAL 
EM CONCENTRAÇÃO 
PARA A LIGA

O esporte de Joinville marcou mais um golaço para os 
fãs de futebol e futsal. Uma parceria entre os clubes vai 
dar desconto de meia-entrada no ingresso aos sócios 
do JEC para os jogos da Krona Futsal em Joinville/SC. 
O objetivo é proporcionar ao sócio torcedor mais um 
benefício. Para ter direito o torcedor precisa apresentar 
a carteira de sócio do JEC, além do RG, na portaria dos 
jogos. O desconto é válido apenas ao titular do cartão.

JEC E KRONA FUTSAL 
FECHAM PARCERIA

14/07 19h15 Krona Futsal X Jaraguá Futsal

19/07 18h Intelli/Orlândia X Krona Futsal

21/07 19h Tambasa/Minas X Krona Futsal

26/07 17h Krona Futsal X Green Team

28/07 20h15 Krona Futsal X ADDP Cabo Frio/Macaé

08/08 19h Carlos Barbosa X Krona Futsal

Valdicir, presidente da Krona Futsal e 
Fernando, gerente de Marketing do JEC

Conexão: Qual a principal característica da Krona Futsal 
versão 2014?

FF: Um grupo de jogadores com muitas características de jogo, 
facilitando o trabalho do treinador e uma CT que me cerca 
com a qualidade de sempre. Estamos na luta para dar à Krona 
e aos joinvilenses tudo o que merecem. O caminho tem sido 
árduo, mas acho que o melhor está por vir.

Tabela dos Jogos



COMERCIAL

Em poucos dias Televendas da Krona já 
trouxe resultados

No laboratório os produtos são testados e 
aprovados pela equipe da Qualidade

VENDAS POR TELEFONE

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 
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Depois de dez dias de treinamento 
técnico, a equipe de Televendas 
iniciou os trabalhos dentro da 
Krona. A empresa investiu em um 
sistema de callcenter, disponibilizou 
espaço próprio para o setor e em 
apenas três dias de operação foi 
concluída a primeira venda! 

O objetivo principal ao criar esse 
canal é o de resgatar clientes 
inativos – que há seis meses não 
fizeram pedidos com a empresa. 
“São pessoas que já conhecem a 
Krona e que precisam lembrar da 
marca na hora de adquirir tubos e 
conexões. Fazemos um trabalho 
paralelo ao do representante, sem 

QUALIDADE

PREOCUPAÇÃO CONSTANTE
A qualidade em uma empresa não 
é mais um diferencial e, sim, uma 
exigência, já que os consumidores 
estão mais conhecedores de seus 
direitos. Todos os produtos da 

Krona são projetados e testados 
conforme as normas técnicas da 
ABNT.
A empresa também participa do 
Programa Brasileiro da Qualidade e 
Produtividade do Habitat – PBQP-H 
que tem como princípio garantir 
que os produtos para sistemas 
hidráulicos apresentem bom 
desempenho. “A qualificação da 
empresa permite a participação 
em empreendimentos que 
utilizam recursos do governo em 
programas como Minha Casa, 
Minha Vida, CDHU, entre outros”, 
explica Hamilton Carvalho Junior, 
coordenador da Qualidade.

conflito de atendimento, porém 
também temos metas e foco na 
produtividade”, explica Suelen 
Elisio Momm, coordenadora de 
Televendas.

O desafio da venda por telefone 
é ilustrar o produto por meio 
da fala, por isso as vendedoras 
usam a criatividade e todo o 
conhecimento sobre o produto. 
“Determinação e equilíbrio 
emocional são fundamentais para 
lidar com diversas situações, além 
de muita simpatia para transmitir 
segurança na voz”, destaca Suelen. 
O atendimento é durante o horário 
comercial no telefone 47.3431.7988.

Para manter esse padrão, a área 
da Qualidade mantém uma 
equipe preparada e um sistema 
organizado de qualificação de 
fornecedores, desenvolvimento 
de novos produtos e testes de 
recebimento de matéria-prima 
durante o processo produtivo. 
Também recebe auditorias externas 
que geram relatórios técnicos 
para a qualificação da empresa 
junto ao PBQP-H. A Krona também 
participa ativamente das discussões 
normativas junto aos comitês 
técnicos ASFAMAS (Associação 
Brasileira dos Fabricantes de 
Materiais para Saneamento Básico).


