
Nesta edição do Prêmio Anamaco, Krona recebe quatro Menções Honrosa e fica na vitrine da construção civil do país.
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MENÇÕES HONROSA EM 2014

Pelo 10º ano, a estrela da Krona 
Tubos e Conexões brilhou no 
cenário nacional da construção 
civil. No mesmo mês em que 
completou duas décadas de 
história, a empresa também 
foi reconhecida pelo prêmio 
Anamaco, considerado o Oscar do 
segmento.
Os troféus foram entregues no 
dia 16 de setembro, cerca de duas 
semanas depois do aniversário da 

A Pesquisa Anamaco é um estudo que existe desde 1991 que avalia a indústria do ponto de vista dos lojistas.

PRÊMIO

empresa. O evento foi realizado 
em São Paulo e colocou a Krona 
na vitrine da construção civil, pois 
reuniu profissionais do mesmo 
ramo de todas as partes do país.
Com 20 anos de mercado, a 
Krona tem três unidades, mil 
colaboradores e uma média de 
crescimento anual de 25%. Em 
cinco anos, pretende instalar 
mais duas fábricas no Brasil 
de tubos e conexões de PVC 

• Segmento Fita Veda Rosca: categoria Pulverização
• Segmento Conexões de PVC para Água Fria: categoria Pulverização e Grandes Clientes
• Segmento Tubos de PVC para Água Fria: categoria Grandes Clientes
• Segmento Tubos e Conexões de PVC para Esgoto: categorias Pulverização e Grandes Clientes

para expandir seus negócios e 
dobrar seu faturamento atual de 
aproximadamente R$ 500 milhões. 
Com duas unidades no Sul 
(Joinville/SC) e uma no Nordeste 
(Marechal Deodoro/AL), a Krona 
pretende ampliar a atuação no 
mercado brasileiro tendo também 
como principal estratégia o 
investimento na expansão da linha 
de produtos para atender novos 
mercados. 
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Desenvolver técnicas de liderança 
visando melhores resultados 
da equipe deve ser uma busca 
constante. O projeto Criar Ação, 
oferecido pela Krona para 
colaboradores das unidades, 
está finalizando mais um ano de 
treinamento de novas turmas e 
formação de pessoas.
É preciso desenvolver pessoas 
na especialidade e  na 

LÍDERES EM AÇÃO

A Krona foi um dos destaques do 
curso de Vendas Passo a Passo 
2014, promovido pela Acomac 
(Associação dos Comerciantes 
de Material de Construção Civil) 
da Grande Curitiba. As palestras 

CAPACITAÇÃO NA ACOMAC CURITIBA

COMERCIAL

liderança formal ou informal. 
Isto significa que técnicas e 
ferramentas são ensinadas por 
meio de dinâmicas, literaturas, 
palestras, entre outros contextos, 
quinzenalmente aos sábados, 
para transmitir a importância do 
bom relacionamento pessoal e 
aperfeiçoamento profissional.               
Alguns líderes e especialistas que 
finalizaram esta etapa do Criar 

Ação em 2013 estão participando 
em  2014  do  processo de 
coaching com o intuito de 
capacitar o desenvolvimento  
individual aprofundado de 
conhecimentos específicos , 
habilidades e estratégias. Esteja 
atento e preocupado com seu 
autodesenvolvimento, que você 
também poderá fazer parte do 
Criar Ação.

administradas pela Krona 
ocorreram de 1º a 5 de setembro, na 
sede do Sebrae (Serviço de Apoio as 
Micro e Pequenas Empresas).
A equipe da Krona foi uma das 
responsáveis pela capacitação dos 
profissionais do segmento. Ao todo, 
189 balconistas das lojas afiliadas 
da Acomac da região receberam o 
treinamento.
Além de apresentar os produtos 
da Krona, os colaboradores da 
empresa deram destaque à linha de 
acessórios, passaram informações 
técnicas, como matéria-prima 
e características específicas de 
produtos e, durante a dinâmica, os 

atendentes das lojas associadas da 
Acomac também aprenderam como 
e onde instalar produtos.
A participação da Krona nesses 
eventos é fundamental para 
fortalecer a marca que já está há 
20 anos no mercado. A troca de 
informações entre os colaboradores 
da indústria e vendedores é 
essencial para conhecer novas 
demandas dos clientes, sugerir dicas 
de vendas e valorizar o potencial de 
vendas da Krona.

Parabéns à Acomac Grande Curitiba 
e seus associados pela iniciativa e 
participação no treinamento!



ESPECIAL 20 ANOS
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ANIVERSÁRIO
COMEMORAÇÃO DE DUAS DÉCADAS DA KRONA
Muita emoção marcou o dia 1º de setembro, aniversário de 20 anos da Krona Tubos e Conexões! Os colaboradores 
mais antigos da empresa prestaram uma bela homenagem aos diretores e fundadores com uma mensagem de 
agradecimento e apresentação musical.  



Festa 20 anos
Lembrando que a comemoração oficial dos 20 anos será no dia 6 de dezembro, no Kartódromo Internacional 
de Joinville, com todos os colaboradores das unidades Vila Nova e Acessórios. No dia 14 de dezembro, será a 
comemoração com a unidade Nordeste.

ALMOÇO ESPECIAL PARA COLABORADORES

4 • CONEXÃO • INFORMATIVO KRONA

As homenagens se estenderam a todos da unidade. O almoço teve um cardápio elaborado especialmente para o 
dia. A decoração e o bolo de aniversário deixaram o refeitório em clima de festa! Os diretores também estiveram 
presentes. Parabéns a todos que construíram essa história junto com a Krona!

ESPECIAL 20 ANOS



A Krona participou da Ficons 2014, IX Feira Internacional de Materiais, Equipamentos e Serviços da Construção. 
Como destaque do evento, a marca apresentou as linhas de registros e as conexões de bitolas de 20mm a 110mm na 
linha de água fria e também foram mostrados linhas de esgoto nas bitolas DN 40 até DN 200. Além da exposição de 
produtos, a empresa pode interagir com os clientes no Chute ao Gol, atividade que dá a oportunidade aos visitantes 
de receberem brindes com os acertos da bola na rede. 
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FEIRA

FEIRA FICONS É SUCESSO EM RECIFE!



A Krona Nordeste foi homenageada 
por sua responsabilidade social e 

por ter um compromisso sério com o 
desenvolvimento do Estado de Alagoas. 
O gerente da unidade Walber Moraes 
e equipe recebem o reconhecimento 

de Patrícia Macedo e Junara Camargo, 
representantes da Junior Achievement 

de Maceió.

NORDESTE

VOLUNTARIADO PELA EDUCAÇÃO

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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A Krona Nordeste é mantenedora do Junior Achievement, uma organização de educação existente no mundo todo 
sem fins lucrativos e financiada pela iniciativa privada. Ela tem como objetivo despertar o espírito empreendedor 
dos jovens, estimular o desenvolvimento pessoal de cada um para facilitar a entrada no mercado de trabalho. 
Os programas são aplicados na unidade do Junior Achievement em Maceió/AL, que precisa de voluntários para 
ministrar as aulas.
A Krona mantém o projeto, mas está sensibilizando e convidando os colaboradores para também fazerem parte. 
Basta ter um pouco de tempo, vontade de ensinar e conhecimento para compartilhar. Interessados devem entrar em 
contato com Marcio Klehm, coordenador da Qualidade e voluntário da organização, 
pelo e-mail marcio.klehm@krona.com.br. 

CIGARRO ZERO

NA LUTA COM JOANA
É uma luta constante e diária, mas como diz a colaboradora Joana D’arc Garcia, “todas as 
dificuldades superadas são levadas como lição para a vida toda”. A Auxiliar de Produção da Injeção, 
da unidade Vila Nova, é ex-fumante desde o dia 9 de agosto. Isso só foi possível graças ao início do 
tratamento Cigarro Zero da Krona que tem apoio de uma psicóloga contratada pela empresa.
Vontade de parar Joana já tinha, mas sozinha era quase impossível conseguir largar o vício. “Fumei 
21 anos da minha vida. Sentia falta de ar e tossia muito. Hoje posso ir até o trabalho a pé, pois não 
me falta mais disposição. Minha vida está bem diferente”, revela. Joana tem 41 anos, é casada e 
tem dois filhos. Todo mundo está contente com a mudança. Em poucas semanas, Joana sente os 
benefícios e vive uma vida com mais qualidade: “aprendo muito no tratamento. Para não sentir 
vontade, bebo muita água e me ocupo o tempo todo quanto estou em casa”, conta.


