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Colaboradores são premiados em Alagoas
Dois colaboradores da unidade 
Nordeste, de Marechal Deodoro/AL, 
foram premiados na etapa estadual do 
Programa Inova SENAI 2015. O projeto 
“Reutilização da casca do ovo como 
aditivo para PVC” foi contemplado na 
categoria Processo Inovador. 
O projeto foi desenvolvido pelo 
Operador de Injetora I, Jailson 
Oliveira dos Santos, e pelo Auxiliar 
de Produção, Pedro da Silva Moraes 
Sobrinho. Eles são alunos do SENAI 
e fizeram o trabalho em parceria de 
outros estudantes da instituição. 
A proposta deles consiste em 
reaproveitar as cascas de ovos no 
lugar do carbonato de cálcio (CaCO3), 
usado atualmente nas indústrias de 
plástico. Além de ser sustentável, essa 
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futsal

Vander Iacovino, o treinador com a 
marca do Futsal de Joinville
Apontado como um dos 10 melhores treinadores pelo 
terceiro ano consecutivo na revista FutsalPlanet, uma das 
mais conceituadas do mundo, Vander Iacovino soma 230 
jogos a frente da Krona Futsal. O técnico, que completou 50 

CAPA

Krona em todo o Brasil
Atualmente, a Krona está presente em diversas regiões 
brasileiras. Isso é resultado do esforço que os atacadistas e 
distribuidores realizam para conseguir fazer o abastecimento 
das lojas de materiais de construção em todo o país.
Existem mais de 140 mil pontos de venda no segmento de 
materiais de construção que estão espalhados pelo Brasil, e 
que necessitam de produtos que constituem o sonho da casa 

própria. É por meio dos parceiros atacadistas e distribuidores 
que os consumidores brasileiros tem acesso aos Tubos, 
Conexões e Acessórios Hidráulicos com a marca Krona. 
Além disso, adquirindo os produtos Krona, os clientes podem 
contar com toda a segurança, qualidade e a melhor relação 
custo-benefício em suas obras e reformas.

“São canais importantes que 
facilitam o alcance logístico, 
pois conseguem chegar a 
lugares distantes e com pouca 
infraestrutura, onde a Krona 
dificilmente chegaria de forma 
direta. Só temos a agradecer aos 
atacadistas e distribuidores que 
por meio da forte pulverização 
permitem o fortalecimento da 
nossa marca”, destaca o Diretor 
de Vendas e Marketing, Valdicir 
Kortmann.
 
Além disso, o distribuidor 
proporciona a minimização dos 
estoques, gerando assim uma 
consequente redução na margem 
de erro no fracionamento dos 
pedidos. “É essencial para o 
nosso negócio! Um elo necessário 
de ligação entre as empresas 

Atacadistas distribuidores: pulverização nacional

anos em setembro, tem forte identificação com o futsal de 
Joinville e comanda o time pela segunda vez. Antes disso, 
participou do projeto em 2006 e 2007. 

Campeão dentro e fora de quadra, ele destaca a importância 
do investimento na base para a formação de um atleta de 
alto nível. Na Krona, Vander contribuiu com a formação de 
atletas que fazem parte do atual elenco adulto, como os 
fixos Schneider e Daniel, os alas Alex, Mithyuê e Serginho, 
além do goleiro Dudu. “Sinto honrado em ter contribuído para 
formação de grandes jogadores em atividade, tanto na Krona, 
quanto na seleção brasileira sub-20. Fico feliz também por 
ver equipes, como a Krona, apostando em jovens, investindo e 
acreditando no futuro”, destaca Vander. 

Como jogador, Vander foi bicampeão da Copa do Mundo 
FIFA, em 1992 e 1996. Como auxiliar técnico da seleção 
brasileira, foi campeão na Copa do Mundo FIFA de 2012, 
Copa América e bicampeão do Grand Prix Internacional. 
Como treinador, conquistou o Sul-Americano sub-20 e ajudou 
a seleção feminina de futsal a garantir o tricampeonato 
mundial e o bicampeonato Sul-Americano. Vander também é 
o atual campeão da Liga Nacional.

ação tem menor custo de produção no 
setor de plásticos.
As cascas recolhidas passaram por 
um processo de lavagem, secagem e 
também foram trituradas, obtendo pó. 
Em seguida, uma formulação de PVC 

com 10 PCR, no lugar do carbonato 
de cálcio industrial (CaCO3), foi 
adicionada. O composto pronto foi 
granulado, injetado e, do produto final, 
foi realizado o ensaio de achatamento 
com aprovação nessa ação.

fabricantes e o varejo”, destaca o 
Gerente Regional Norte e Nordeste, 
José Henrique Costa.
 
Os atacadistas estão localizados, 
geralmente, em grandes centros, e 
conseguem alcançar pequenas regiões 
em curto prazo e baixo custo para o 
lojista. “Nos tempos de hoje, de rápido 
crescimento das cidades, a importância 
do atacado é ainda maior. Muitas 
vezes, pequenos lojistas têm pedidos 
menores e urgentes, pois não querem 
estocar produtos, mas que precisam 
ser atendidos com rapidez. O atacado 
contribui com a questão logística e 
dissemina a Krona nas mais longas 
distâncias”, revela o Gerente Regional 
Sudeste, Giovani Jair de Oliveira.
 
A atuação dos representantes 
também contempla o atendimento 

aos atacados e varejistas. São 
canais fundamentais para a Krona 
manter o volume e independência 
necessária para o seu crescimento. 

Atendimento diferenciado

No tratamento diário de 
prospecção, atender o atacadista 
também tem suas peculiaridades. 
“Estamos tratando com um 
cliente diferenciado e de grande 
porte, com volume elevado de 
produtos e custo operacional alto. 
A negociação se torna detalhada 
e com um atrativo voltado 
à rentabilidade. Precisamos 
apresentar um produto atraente, 
competitivo e com uma boa 
margem”, revela José Henrique.
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A Krona possui a linha de Uniões de 
20mm até 110mm na linha soldável e 
de 1/2” até 4” na linha roscável. Mais 
resistente e segura, é ideal para fazer 
manutenção em dispositivos sem 
precisar cortar a tubulação. O material, 
que tem anel de vedação em borracha, 
pode ser usado na entrada e saída 
de dispositivos na rede, permitindo 
a retirada do equipamento para a 
manutenção.

krona em foco

linha de União Soldável e Roscável

Social

Colaboradores dedicam tempo a ensinar quem precisa
Com o objetivo de estimular 
o espírito empreendedor dos 
jovens, os colaboradores das 
unidades de Joinville/SC da Krona 
Tubos Conexões ministraram as 
primeiras aulas do projeto Junior 
Achievement. A ação foi realizada 
na Escola Municipal Vereador 

“Para mim, foi muito gratificante estar em 
contato com os alunos e saber que ajudei 
de alguma forma. Foi uma experiência 
incrível poder me colocar no lugar dos 
professores e entender um pouco mais da 
realidade deles. Dedicamo-nos ao máximo 
para transmitir aos jovens a mensagem 
de que a educação é fundamental para 
se ter uma carreira bem sucedida e 
acredito que conseguimos cumprir o 
que nos foi proposto. Esse projeto é de 
suma importância para que tenhamos 
pessoas mais capacitadas e mão de obra 
qualificada no mercado de trabalho.”
Edilene Tereza da Cunha,
Coordenadora Produção na unidade Acessórios

Arinor Vogelsanger, em setembro, 
e teve como tema “As vantagens 
de permanecer na escola”. Em 
Marechal Deodoro/AL, a atividade 
já ocorre desde 2014.

A Junior Achievement é uma 
associação educativa sem 

fins lucrativos, mantida pela 
rede privada, que incentiva o 
empreendedorismo. No mundo 
todo, aproximadamente 10 milhões 
de jovens participam do programa 
anualmente. No Brasil, o projeto 
conta com o apoio de 150 mil 
voluntários.

“Decidi participar pelo desafio de falar 
com uma geração que está mergulhada 
em tecnologia e motivá-los a continuar 
estudando para que tenhamos uma 
geração mais crítica no futuro. Não 
se pode mudar o mundo sozinho, mas 
podemos fazer a nossa parte, mostrando 
que o estudo oferece mais possibilidades 
de boas colocações no mercado de 
trabalho. Com certeza, irei continuar no 
projeto, pois foi uma experiência muito 
gratificante para mim.”
Israel Almeida Furtado,
Coordenador de Engenharia

“A possibilidade de contribuir com os 
estudantes e transmitir experiências 
acadêmicas e profissionais me motivaram 
a participar do projeto. Estar em contato 
com a nova geração nos prepara para 
melhor recebê-los no mercado de 
trabalho. Além disso, fiquei muito à 
vontade para falar sobre o tema, pois 
tenho plena convicção de que o caminho 
para o crescimento profissional e pessoal 
começa com uma ótima educação.”
Leandro Possamai,
Coordenador da Qualidade e Lean Manufacturing


