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CAPA

Construindo o futuro
A Krona se prepara para a 
conquista de novos mercados e 
clientes.  A estruturação da área 
de Vendas e Logística mostra 
aonde a empresa quer chegar. 

Carlos Katuyama – Gerente de Logística 

“A Krona crescerá 
ainda mais. Estamos 
confiantes que as ações de 
fortalecimento dos seus 
processos, frequentes 
lançamentos de produtos, 
ampliação da área 
geográfica de atuação, 
estruturação dos canais 
de vendas, relacionamento 
cada vez mais sólido com 
seus clientes e maiores 
investimentos em ações 
de marketing, permitirão 
que a Krona destaque 
seus produtos e sua marca 
no mercado, mantendo o 
ritmo de crescimento dos 
últimos anos junto aos 
seus clientes”, afirma o 
Superintendente de Vendas e 
Marketing, Rodrigo Inácio.

Um dos nomes que vem 
assegurar a nova estruturação 
é Carlos Katuyama que tem 
mais de 20 anos de experiência 
na área de Logística. Conheça 
um pouco do novo Gerente de 
Logística e seu desafio, o de 
implantar um processo que 
interligue todas as informações 
de vendas e produção na 
empresa. 

Revista Conexão: Qual a sua 
percepção da empresa?
Carlos Katuyama: A Krona tem 
um ambiente muito amigável. A 
gente percebe a satisfação nas 
pessoas, que gostam do que 
fazem. Percebo que a empresa 
não mede esforços para atender 
bem seus clientes. E tem um 
foco muito forte na produção, 
com máquinas de última 
geração, ou seja, o produto final 
é muito bom, reconhecido pelos 
especialistas. Isso faz toda a 
diferença.

RC: Como melhorar a qualidade 
do que vem sendo feito?
CK: Esse ambiente organizado 
colabora com meu principal 
propósito que é implantar o 
PIVO - Planejamento Integrado 
de Vendas e Operação (S&OP – 
Sales and Operations Planning). 
É um processo que fará com 

Rodrigo Inácio – Superintendente de 
Vendas e Marketing

que as mesmas informações 
atravessem todas as áreas da 
empresa. Todos saberão onde 
queremos chegar, os produtos que 
queremos vender, os itens que 
devem ser produzidos. 

RC: Como pretende implantar este 
processo?
CK: O PIVO é uma novidade no 
Brasil, poucas empresas têm este 
processo muito bem desenvolvido. 
Até hoje a área comercial sempre 
procurou vender da melhor 
maneira pelo melhor preço. 
O planejamento de produção 
sempre procurou programar o 
que estava sendo vendido. Até 
então estava dando certo, mas 
perdemos algumas oportunidades. 
É preciso se programar. E isso se 
faz com um trabalho forte junto 
à área de vendas com previsão. 
Esta previsão vai atravessar 
a companhia inteira e todos 
trabalharão para alcançá-la. O 
PIVO irá facilitar a comunicação 
entre vender, produzir e entregar o 
processo. É um olhar para o futuro. 

RC: Para quando pretende 
implantar este processo?
CK: Fixamos um prazo de 
seis meses para o início do 
aculturamento do processo. 
Escolheremos uma linha de 
produtos específica e faremos 
o planejamento de produção, 
acompanhamento e venda. Quando 
conseguirmos que a informação 
destes itens específicos esteja 
toda compartilhada na empresa, 
poderemos medir a acuracidade 
do planejado. Após seis meses, 
faremos a avaliação para ampliar 
o escopo do PIVO para todo 
portfólio.
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Mercado aquecido  
na região Nordeste

O crescimento da filial Nordeste está acima do 
esperado. Os produtos da Krona são muito bem 
recebidos na região e ampliações estão acontecendo. A 
primeira etapa iniciou em 2014, com alterações na área 
de Expedição. Já no segundo semestre do ano passado, 
foi a vez da área de Injeção e Extrusão passar por obras.

Segundo Reinaldo Mota, Gerente Industrial da Filial 
Nordeste, a qualidade dos produtos e o relacionamento 
com os clientes fez com que a empresa superasse 
muito rápido as expectativas de vendas. “A ampliação 
é necessária para ajustar os volumes de produção 
em relação às vendas. E, tendo um volume maior de 
produção, buscaremos ainda mais clientes na região 
Nordeste, tendo em vista que ainda temos muito espaço 
a conquistar”, revela. 

CRESCIMENTO

Para atender às necessidades do 
mercado, a Krona lança mais uma 
solução. O multissifão 1,5m (tubo 
extensível) é uma peça projetada 
para ligar a válvula de escoamento 
ao ponto de esgoto. Com a extensão 
de 1,5m, a peça foi desenvolvida para oferecer 
mais praticidade na instalação, pois dispensa 
o uso de ferramentas. E a moderna tecnologia 
permite acoplamento em qualquer válvula disponível 
no mercado, suportando com máxima eficiência a 
passagem da água quente.

LANÇAMENTO

Mais praticidade e tecnologia 
com o multissifão 1,5m

Outra importante decisão é a indicação do nome 
de Algemir Uber.  Gerente de Administração 
de Vendas e Logística até o ano passado, Uber 
assumiu a Gerência Regional de Vendas Sul, que 
abrange Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 

A ida dele para esta área é mais uma estratégia 
da empresa para estruturar e tornar a Krona ainda 
mais forte e competitiva no mercado. “Estes 
dois estados se destacam por apresentar bons 
resultados. Mas ainda temos vários campos e 
segmentos que podemos atuar”. O gerente revela 
que conhece os processos internos e que isso 
facilitará na linguagem e proximidade com os 
clientes. 

Sobre o momento atual, o gerente aponta que 
é desafiador: ”Temos que ser inteligentes, 
estratégicos e ágeis para aproveitar as 
oportunidades”.

Reestruturação da área de vendas

Algemir Uber – Gerente 
Regional de Vendas Sul 

Gissele Regina Pinto de Oliveira assumiu 
em novembro de 2015 a Coordenação de 
Administração de Vendas. Ela, que era 
supervisora da área, terá pela frente a 
responsabilidade pela gestão da equipe 
interna de vendas. “Meu desafio é continuar 
contribuindo para a organização dos processos 
e o crescimento da empresa, ajudando as 
pessoas em seu desenvolvimento”.

Administração de Vendas tem nova coordenação

Gissele Regina Pinto de 
Oliveira – Coordenadora 
de Administração de 
Vendas
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FUTSAL

Krona como patrocinadora master do JEC
A parceria JEC/Krona continua em 
2016. Assim como a paixão pelo 
futsal. O que muda este ano é a 
gestão, que passará a ser do próprio 
JEC. E as cores do time que passa a 
ser tricolor: vermelho, preto e branco.

A equipe vem remodelada, com 
uma mescla de jogadores formados 
nas categorias de base e atletas da 
seleção brasileira, e competitiva, 
buscando representar com 
muita propriedade a cidade e os 
patrocinadores. 

Uma cidade de tantas 
oportunidades só poderia ter 
sido escolhida para ser o berço 
de um grande projeto industrial. 
Em 1994, época em que o 
real foi implantado e novas 
perspectivas estavam surgindo, 
a Krona também iniciou suas 
atividades. E lá se foram 
mais de 20 anos desde que a 
empresa abriu suas portas com 
apenas quatro colaboradores.

A Krona acredita em Joinville, 
e contribui a cada dia para o 
desenvolvimento e progresso 
da cidade, seja patrocinando o 
esporte ou gerando empregos 
e tributos. A verdade é que 
o povo joinvilense abraçou 
a Krona de forma muito 
carinhosa e a empresa é muito 
grata a esta cidade que tem 
muito a crescer e a oferecer, 
assim como a Krona.

krona em foco

Joinville: cidade que inspira CRESCIMENTO

A liga começa no dia 15 de abril, mas ainda no mês de 
março iniciam as competições pelo estadual.

PARABÉNS

165
 ANOS!

PELOS
 JOINVILLE

• Mais populosa de SC com 562.151 
habitantes (IBGE 2015); 
• Terceiro maior polo industrial do 
sul do Brasil;
• Cidade das bicicletas (cerca de 
uma para cada duas pessoas);
• É a cidade do maior festival de 
dança do mundo em número de 
participantes (6,5 mil bailarinos).
Fonte: Superinteressante

CuRIOSIdAdES SObRE JOINVIllE
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