
A Convenção de Vendas 2014 da Krona vem aí. Entre os dias 8 e 11 de maio, cerca de 100 pessoas entre equipe 
de vendas e representantes participarão de atividades com um objetivo em comum: inovar e superar limites! 
Na programação está agendada uma ação com o consultor Marcelo Caetano, que produziu um texto inspirador 
exclusivamente para o informativo Conexão. Prepare-se!
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A conquista do sucesso
Poucas empresas conseguem ganhar vendendo produtos comoditizados, 
o famoso “pão quente”.  Uma das maneiras mais eficientes de vender com 
lucro é trabalhar com produtos inovadores. A padaria não consegue viver de 
vender pão francês, por isso se transformou em minimercado, e as empresas 
de materiais de construção não conseguem viver de vender o básico. A Krona 
não consegue viver de vender tubos, por isso investe em lançamentos. E nem 
sempre é preciso criar um novo negócio, mas, sim, repensar o modelo atual.

Na Krona complementação de linha é tradição, pois lança produtos 
anualmente. Não apenas para posicionar bem no mercado, mas também 
para sobreviver. A busca constante pelo novo cria uma cadeia de valores 
que gera resultados para a Krona, cliente e consumidor final. Mas essa 
cadeia precisa ser alimentada para ser eficiente. Não basta investir em 
complementação de linha, é preciso vendê-la. 

FATORES DETERMINANTES PARA A RENTABILIDADE DAS EMPRESAS:

• Treinamento – é preciso treinar a equipe ou todos venderão sempre os mesmos 
produtos. 

• Exposição – é importante que as empresas reservem espaços diferenciados para expor 
seus produtos e despertar o interesse do cliente. 

Marcelo Caetano, consultor em vendas 
da Solução Comercial Treinamento 

Empresarial Ltda. 
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Com 31 anos de vida e sete de Krona, 
Samiro foi promovido quatro vezes. 
Esse reconhecimento não veio por 
acaso. O eletricista da unidade 
Acessórios está sempre se atualizando. 
“Não podemos deixar o tempo passar, 
precisamos ser persistentes na 
conquista dos sonhos”, conta. 

Sua história na Krona começou na 
Injeção como auxiliar de Produção. Em 
três meses foi promovido a repositor 
de peças na Montagem. Quando 
surgiu a oportunidade de fazer o curso 
de Operador de Empilhadeira pela 
empresa, realizou-o com empenho e 
passou a ocupar este cargo. Mas logo 
os olhos brilharam para a vaga que 
surgia: auxiliar de Manutenção Elétrica. 
Fez técnico em Eletromecânica, 
estudou muito e passou no 
recrutamento interno. Em 2012, tornou-
se Eletricista. E os estudos não param: 
Samiro está fazendo agora o técnico 
em Eletrotécnica.

“Gosto muito do que faço. Realizo 
serviços mecânicos, pneumáticos e 
prediais, além da parte elétrica. Do que 
mais gosto é a diversidade de tarefas 
no dia a dia”, explica. Samiro elogia o 
trabalho em equipe da Acessórios e 
agradece muito à Krona “por ajudar 
no crescimento pessoal e profissional”. 
Casado e com dois filhos, o sonho do 
eletricista é conseguir dar um futuro 
promissor para a família. Nas horas 
vagas, vai à praia, joga futebol e assiste 
a filmes junto da família.

RH

SEGURANÇA

AGARRANDO 
TODAS AS 
OPORTUNIDADES

Conheça as novas equipes da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 
(Cipa). Integrantes da Cipa das unidades Vila Nova e Acessórios assumem até 
março de 2015. São pessoas que irão auxiliar na prevenção de acidentes e 
na qualidade de vida do colaborador. A equipe da Nordeste permanece até 
outubro de 2014, quando uma nova Comissão será eleita e indicada.

“ ”
Agradeço à Krona por 
ajudar a me transformar 
no que sou hoje

Equipes das unidades da Krona 
participaram do CriarAção. Somente 
no Nordeste, 14 colaboradores 
da unidade fazem parte deste 
programa.

CRIAR AÇÃO

Samiro 
Rogério 
Momm

Cipa Vila Nova

DE OLHO NA 
SEGURANÇA

Cipa Acessórios



Promover o esporte e o lazer na comunidade e divulgar 
a própria marca. Dessa forma os Amigos da Krona 
Futsal podem contribuir para fortalecer o projeto em 
várias oportunidades. Por meio de cotas, empresas que 
querem se tornar amigas do projeto podem promover 
suas marcas no site da Krona Futsal, na interação 
com o público durante os jogos e em materiais de 
comunicação visual (banner e painéis de entrada), 
além de expor placas de publicidade na quadra 
em campeonatos estaduais quando disputados em 
Joinville/SC.
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FUTSAL

AMIGOS 
DA KRONA FUTSAL

Os Amigos da Krona Futsal investem em uma 
modalidade que cresce significativamente no Brasil e 
também incentivam a prática esportiva. Eles podem 
ainda levar convidados e comemorar importantes 
vitórias com a cota de ingressos que recebem a cada 
jogo. Faça parte e junte sua marca a uma equipe que é 
destaque nas competições nacionais.

Empresas interessadas em participar desta ação 
devem entrar em contato com o Marketing da 

Krona Futsal pelo e-mail marketing@krona.com.br.

A Nadoville/Krona Paralímpico 
vem conquistando medalhas 
surpreendentes. As últimas foram 
no Circuito de Maratona Aquática 
de Santa Catarina, concluída em 
março, após a disputa em cinco 
travessias no mar. Cinco nadadores 
da equipe subiram ao pódio. 

Para Emanuella Camilo Pereira foi 
a estreia no mar pela competição 
estadual. A para-atleta, de 16 anos, 
pratica a modalidade há sete e 
já levou para casa mais de 100 
medalhas. E foi no mar, em cinco 
travessias, que conquistou o ouro. 
“O mar é pesado e difícil e ainda 
existe a possibilidade de se esbarrar 
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com outros 
competidores. 
Não imaginei 
que iria ganhar, 
mas consegui”, 
conta. O sonho 
da estudante 
é continuar se 
aprimorando e participar de uma 
paraolimpíada. 

Ubirajara Thomazelli também 
foi ouro na categoria masculino. 
Com 36 anos, participa de disputas 
em piscinas e no mar desde 2009 
com a necessidade de superar a 
deficiência física e conquistar bons 
resultados. O mar para ele não é 

um adversário, mas um facilitador. 
“Tenho mais resistência à distância 
e supero bem as ondas. Sou melhor 
nadando na água salgada do que 
na piscina”, revela. Atleta desde 
a infância e enfermeiro formado, 
Ubirajara tem dificuldade em 
conciliar trabalho e treinos, mas 
não pretende desistir da sua paixão 
pelo esporte.



GESTÃO

GESTÃO ESTRATÉGICA

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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Neste primeiro trimestre de 2014, algumas mudanças 
foram implantadas na gestão da Krona, visando a 
melhor estratégia e operacionalmente ainda mais 
o atendimento ao cliente, assim como aumentar a 
participação da empresa no segmento de tubos e 
conexões. Com o crescimento da Krona na última 
década, em participação de mercado e número de 
colaboradores, as áreas de Vendas e Marketing, 
Industrial e Financeiro passaram a ter gerentes 
corporativos.

Rodrigo Inácio, gerente Corporativo de Vendas e Marketing 
(novo integrante da equipe Krona); Fernando Pedro de 

Oliveira, gerente Corporativo Financeiro; Edson Fritsch, 
gerente Corporativo Industrial.

Para se tornarem competitivas, as empresas precisam profissionalizar a gestão. Para conquistar maiores fatias no 
mercado é necessário trabalhar com as melhores estratégias, com metas ainda mais ousadas e com equipes bem 
gerenciadas. O objetivo da Krona é crescer e ter pessoas que possam contribuir na busca por novas oportunidades.

JOVEM APRENDIZ

PRIMEIRO EMPREGO
Em homenagem ao dia do Jovem Aprendiz, comemorado em 24 de abril, três jovens que fazem parte deste 
programa na Krona contam suas histórias. Até porque o primeiro emprego ninguém esquece!

Andrei Beilfuss

Andrei Beilfuss é jovem aprendiz na 
Acessórios há sete meses. O estudante, 
de 17 anos desenvolve várias tarefas na 
parte da manhã na área Administrativa e 
atende também a ligações externas quando 
necessário. Cursa o técnico em uma das 
instituições parceiras da Krona, o Fucas, e 
está no terceiro ano do Ensino Médio. “Está 
sendo uma experiência muito boa. Os jovens 
precisam ser comprometidos e dedicados 
para conquistar seu espaço no mercado de 
trabalho e conseguir ser efetivado”, destaca.

Silvana Trentini

Para Silvana Trentini este também é o 
primeiro emprego. A jovem aprendiz da área 
de Recursos Humanos já está encantada 
com o trabalho que desenvolve há um ano 
e nove meses na unidade Vila Nova. “Acho 
interessante o cuidado que o RH precisa ter 
com os colaboradores e as atividades que são 
desenvolvidas aqui. Quero me tornar uma 
profissional na área. Estou me dedicando 
muito”, revela. A estudante está concluindo 
o técnico de Recursos Humanos à noite e 
trabalha na Krona à tarde. 

Kaline Flor

A jovem aprendiz da unidade Nordeste, Kaline 
Flor, destaca que é fundamental questionar 
quando se tem dúvidas, ainda mais no 
primeiro emprego, onde está há um ano e 
meio. “Tem que ter vontade de aprender para 
conquistar objetivos, sem receio de perguntar 
quando não se sabe alguma coisa”, conta. A 
estudante do terceiro ano do Ensino Médio faz 
o curso de Auxiliar Administrativo e trabalha 
no faturamento da Logística da empresa. 
Gosta tanto do que faz que já se decidiu: vai 
fazer faculdade nesta área.


