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KRONA LANÇA NOVA CAMPANHA DE COMUNICAÇÃO, REFORÇA A MARCA E SE
PREPARA PARA AMPLIAR A ABRANGÊNCIA NO MERCADO NACIONAL. PG 2



CAPA

Corrida Premiada já começou

Campanha de comunicação 
alça voo por todo o país
Até o fim do ano, nosso slogan “Quem questiona 
usa Krona” pode ser conferido em vários veículos de 
comunicação no país. A Krona está com sua campanha 
em diferentes horários e canais de televisão (abertos e 
fechados), além de revistas especializadas no segmento, 
internet e redes sociais.

Confira na tabela abaixo as cidades,
canais e programas onde nossa marca 
poderá ser vista.

A Krona estará presente também nas revistas 
especializadas na área da construção, como Anamaco 
e Revenda, com abrangência nacional. E nas rádios das 
principais capitais do Nordeste (Salvador, Fortaleza, 
Recife, Maceió, Natal, João Pessoa), em Santa 
Catarina nas grandes cidades como Joinville, 
Florianópolis e Blumenau e no interior do 
Paraná, em Maringá e Londrina. 

Iniciou em maio a Corrida Premiada Krona 2016.
A campanha, que acontece até o mês de julho, destina-se 
aos representantes de vendas. De acordo com as regras, 
os que atingirem ou superarem as metas lançadas no 
Concurso Nacional de Vendas, recebem moedas ($Krona$) 
que podem ser trocadas por mochilas, squeezes, coolers, 
bolsas multiuso e muitos outros brindes.

Esta é uma oportunidade para os representantes 
alavancarem as vendas e estreitarem o relacionamento 
com o cliente final.

ATENÇÃO: os brindes são limitados!

Cidades ProgramasEstados

Santa Catarina

Bahia

Ceará

Pernambuco

Alagoas

Rio Grande
do Norte

Paraíba

Paraná

Paraná

Sergipe

Todos os
estados do
Brasil

Blumenau, Joinville
e Florianópolis

Salvador e região

Fortaleza e região

Recife e região

Maceió e região

Natal e região

João Pessoa e região

Maringá e região

Londrina e região

Aracajú e região

Todas as cidades que
recebem a programação
da SPORTV

GLOBO RECORD SBT BAND

Intervalo de futebol em datas a definir
SBT Meio-Dia
Esporte Fantástico 
Jogo Aberto
Troca de Passes (após os jogos da rodada)

Globo Esporte e Esporte Espetacular
Esporte Fantástico
No Campo dos 4 e Aratu Notícias
Terceiro Tempo e Jogo Aberto
Troca de Passes (após os jogos da rodada) 

Globo Esporte e Esporte Espetacular
Esporte Fantástico
Jornal Jangadeiro
Terceiro Tempo e Jogo Aberto
Troca de Passes (após os jogos da rodada) 

Globo Esporte e Esporte Espetacular
Esporte Fantástico
Replay
Terceiro Tempo e Jogo Aberto
Troca de Passes (após os jogos da rodada) 

Globo Esporte e Esporte Espetacular
Esporte Fantástico
Plantão Alagoas 

Globo Esporte e Esporte Espetacular
Esporte Fantástico
Arena 
Terceiro Tempo e Jogo Aberto

Globo Esporte e Esporte Espetacular
Esporte Fantástico
Tambaú Esporte
Terceiro Tempo e Jogo Aberto

Globo Esporte e Esporte Espetacular
Esporte Fantástico
Tribuna Massa
Jogo Aberto

Globo Esporte e Esporte Espetacular
Esporte Fantástico
Show de Bola
Jogo Aberto

Globo Esporte e Esporte Espetacular
Esporte Fantástico

Nos intervalos da Liga Nacional de Futsal

SPORTV

CONfiRA Os bRiNdEs E O vAlOR Em $KRONA$:

1. Mochila
2. Squeeze (alumínio)
3. Cooler 
4. Squeeze (plástico)
5. Bolsa Multiuso
6. Camisa Krona
7. Kit Manicure
8. Caneta (plástica) 
9. Guarda Sol
10. Espelho com escova

RELAÇÃO DE BRINDES VALOR POR UNIDADE EM $KRONA$
K$ 150
K$ 75
K$ 200
K$ 50
K$ 50
K$ 150
K$ 100
K$ 2,50
K$ 250
K$ 50

02



Um olhar cuidadoso para o meio ambiente
Cuidar do ambiente em que está inserida é uma das preocupações da Krona, que realiza uma série de ações 
sustentáveis. Conheça alguns cuidados que a empresa toma para evitar impactos à natureza:

Preservação de mata: para minimizar o 
impacto ambiental durante a construção 

da empresa, foi criado o PRAD 
(Programa de Recuperação de 
Área Degradada), que consiste no 
replantio de árvores. A Krona entende 
que a vegetação local é importante 
para auxiliar na drenagem da chuva, 

manutenção da fauna e permitir um 
melhor isolamento acústico e conforto 

térmico. Cerca de 40 mil m² de mata são 
cuidados pela empresa.

iluminação natural nos escritórios: 
na filial do Nordeste os prédios da 

Injeção, Extrusão e Expedição utilizam 
iluminação Domus. São coberturas 
transparentes com microprismas 
que fracionam a luz do sol por todo 
o ambiente e filtram 98% dos raios 
ultravioletas. Na matriz, o prédio da 

Extrusão também utiliza iluminação 
Domus. Na Expedição, a captação de luz 

acontece por telhas translúcidas.

Captação e reutilização de água da 
chuva: uma das preocupações 

da empresa ao construir a filial 
do Nordeste foi a criação de 
um sistema para captação e 
reutilização da água da chuva. 
Calhas foram instaladas nas 
edificações e a água captada 

é enviada a uma cisterna que 
abastece jardins e banheiros.

Reutilização de PvC: por ser um 
material plástico, o PVC pode 

ser reutilizado. Mas é preciso, 
durante a geração do refugo e 
canal de injeção, ter o cuidado 
de não contaminar o produto 
e separá-lo de acordo com 

a cor. A Krona não utiliza 
refugo de terceiros para não 

comprometer a qualidade do que 
é produzido.

Reutilização da água de esgoto: 
na filial Nordeste está sendo 
construída uma estação de 
tratamento de esgoto que fará 
a captação de 24 m³/dia, que, 
depois de tratado, será utilizado 

na irrigação. 

a krona reutiliza

é transformado em 
tubos e conexões de 
eletroduto rígido. 

de todo o scrap/refugo vira 
sucata (que é vendido para 
empresas de reciclagem). 

do refugo
87% 12% menos de 1%

A partir do mês de junho, 23 produtos da Krona como caixas 
sifonadas, ralos e válvulas de retenção usarão o processo de 
embalagem termoencolhível. Este tipo de embalagem é uma das 
melhores soluções para produtos com formas irregulares, pois 
garante uniformidade e proteção contra violação, chuva, umidade 
e poeira. Além disso, os termoencolhíveis possibilitam a melhor 
exposição e acomodação do produto nas gôndolas das lojas de 
materiais de construção, facilitando o entendimento e avaliação 
pelo consumidor.

Produtos Krona: no melhor lugar 
e com a melhor embalagem

Conexão
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Expediente: Conexão - Revista 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: 1100 exemplares / Periodicidade: mensal / Editoração gráfica: Compreendo 
Comunicação /Jornalista responsável: Celice Girardi Tamanini / E-mail: comunicacaointerna@krona.com.br / Tel.: 47 3431-7939re

vi
st

a

Conexão

ObjETivOs dO CERT:
 » Incentivar as transportadoras a alcançar e 
manter o nível de serviço desejado;

 » Buscar a Melhoria Contínua do processo;

 » Qualificar e selecionar os transportadores;

 » Reconhecer os transportadores que obtiverem 
os melhores resultados.

A pontualidade na entrega de um produto é fundamental 
para o sucesso de um negócio. Para que isso aconteça 
é preciso contar com profissionais que entendam a 
importância do serviço que realizam. Os motoristas são 
outra peça chave no processo de vendas. A Krona reconhece 
a importância destes profissionais que asseguram a 
qualidade do serviço e dos produtos pelo país.
 
Para melhorar ainda mais e alinhar os padrões de excelência 
e qualidade no atendimento dos prazos e das entregas, a 
Krona desenvolveu o CERT (Competência – Equilíbrio – 
Responsabilidade no Transporte), um sistema de avaliação 
que abrange motoristas, transportadoras e ajudantes.

O CERT contribui para administrar o desempenho de 
cada transportadora, desenvolver procedimentos para a 
qualificação do fornecedor e reforça a melhoria contínua 
do nível de serviço. Atualmente, 14 transportadoras que 
atendem a Krona passaram a ser avaliadas mensalmente 
pelo sistema.

Inspirado na Krona, criamos internamente 
um programa semelhante que utiliza medidores 
similares ao CERT e o motorista é avaliado 
em cada viagem. Por meio destas ações, 
conquistamos uma equipe mais motivada na 
busca da excelência na prestação do serviço.

Motorista: muito mais que um “entregador”

Ana Camila Pavanello,
Diretora de Transportadora - Joinville/SC

No dia nove de maio, a equipe JEC/Krona 
enfrentou o ALAF (Associação Lajeado de 
Futsal) pela Liga Nacional de Futsal, em 
Lajeado (RS). Fora de casa, o time de Joinville 
empatou pela primeira vez na temporada, 
em 1 a 1. No dia 16, a equipe catarinense 
voltou às quadras e recebeu o Umuarama, 
no Centreventos Cau Hansen, em Joinville. O 
JEC/Krona venceu o adversário por 3 x 0. Em 
terceiro lugar, a equipe trabalha visualizando 
a classificação para a segunda fase. 

JEC/Krona briga 
pEla lidErança

Não adianta ter máquinas modernas e produção 
de qualidade se a entrega não acontecer de 
forma correta. Assim, vemos a importância deste 
profissional que é uma extensão do nosso trabalho. 

Esta avaliação é muito importante, pois desta forma 
podemos aprimorar nossa prestação de serviços. 
Acreditamos que o CERT  vai nos ajudar a alcançar a 
excelência no atendimento, aumentando a cada dia o 
nosso desempenho e eficiência. 

Odair sutil, 
Transportes Krona - Matriz

Ronaldo Rodrigues dos santos,
Diretor de Transportadora – Maceió/AL

JEC/Krona

JEC/Krona 

São José

JEC/Krona

JEC/Krona

Corinthians

Blumenau

Atlântico

JEC/Krona

Concórdia

Mafra

JEC/Krona

x

x

x

x

x

x

07/06

10/06

17/06

21/06

24/06

27/06

PRÓXIMOS JOGOS DO JEC/KRONA

Jogos do mês de junho da 8ª à 12ª rodada.
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