
Valdeci Rengel, 
Expedidor II 
Ajudei a pintar 
o galpão e fui 
convidado para 
ser colaborador 
da Krona, pois já 
tinha experiência 
na Expedição. 

Conheço cada detalhe da empresa 
e sempre acreditei que daria certo. 
Éramos seis pessoas e agora somos 
quase mil. Vi a empresa mudar, as 
vendas subirem.

Sidnei Gonçalves, 
Preparador de 
Máquina II
Tinha 16 anos e 
foi meu primeiro 
emprego 
registrado. Na 
época, atuei na 
Extrusão e na 

Injeção, áreas que ainda não eram 
automatizadas. As condições de 
trabalho de hoje são outras com a 
evolução da tecnologia. Fico feliz 
em ter acompanhado todo esse 
crescimento.

Wilson Costa, 
Operador de 
Injetora II
A Krona está 
localizada onde 
nasci, no bairro 
Vila Nova. Nela 
encontro amigos 
que estudei 

na época do colégio, é quase uma 
segunda família. Foi meu primeiro 
emprego e nele aprendi muito ao 
passar por diversos setores. Pretendo 
permanecer aqui.

Foi no dia 1º de setembro de 1994 que, Mário Roberto Borba, José Armecides Gonçalves, Valdicir Kortmann e Vilson Perin 
fundaram a Krona Tubos e Conexões. Um galpão pequeno de 600 m² dava inicio à bela trajetória da empresa em todo o 
Brasil. Seis colaboradores acompanharam as duas décadas e contam alguns momentos que marcaram os 20 anos.
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Idnei José Balloni, 
Preparador de 
Máquina II
Eu tinha 18 anos 
e era Auxiliar de 
Produção. Com o 
passar das duas 
décadas percebi 
que a empresa 

mudou muito. A produção das conexões 
não era automatizada e não tinha 
muitas mulheres na equipe. Desde 
sempre, a empresa deu oportunidades e 
por isso, faço o que gosto.

Eunir Teichert, 
Operador de 
Granuladeira
Lembro que no 
início saía da 
empresa um 
caminhão de 
produtos a cada 
15 dias. Nada 

comparado com a quantidade vendida 
hoje. O investimento em tecnologia e 
em pessoas fez a Krona dar um salto. 
Pude adquirir muito conhecimento 
durante todos esses anos de dedicação 
à empresa. 

Roberto Carlos 
Buzzi, Gerente de 
Suprimentos 
A Krona era uma 
empresa muito 
simples com 
apenas três pessoas 
no Administrativo. 
Como não 

éramos conhecidos no mercado, nos 
arriscávamos para crescer. A Krona 
procura manter a simplicidade na 
comunicação com os clientes e 
fornecedores e isso a aproxima das 
pessoas.

19 ANOS DE KRONA 20 ANOS DE KRONA
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Você já deve ter ouvido falar no 
Linfoma não-Hodgkin, um tipo de 
câncer que atinge as células de defesa 
do organismo. O Expedidor I, da 
unidade Vila Nova, entende bem dessa 
doença, tanto é que conseguiu superá-
la. Aliás, a palavra superação é muito 
evidente no colaborador que hoje dá 
uma lição de vida.
Em abril de 2012, preocupado com 
a saúde da esposa que iniciava a 
quimioterapia para tratar um câncer 
no intestino, Geovane descobriu que 
também estava doente. Foi um baque, 
afinal, é pai de cinco filhas e precisava 
cuidar da querida Nara. “Deus não nos 
desampara. A luta foi de toda a família. 
É preciso ter muita fé e vontade de 
viver para superar um momento difícil”, 
declara ele, hoje com 43 anos. 
Essa força é reflexo do que já viveu. 
Com 12 anos cuidava da mãe doente e 
aos 16 passou a se virar sozinho quando 
ela faleceu. “A vida me ensinou cedo”, 
diz. 
Depois de um pouco mais de dois anos 
afastado do trabalho, Geovane volta a 
rotina na área de Expedição. “Quando 
atravessei o portão da empresa, no dia 
23 de julho, pensei: Deus é bom!”, conta. 
Comprometido no trabalho e com 
bastante experiência, a equipe sentiu 
falta dele. “Tive bastante assistência e 
apoio da Krona, foi primordial. Tenho 
muito orgulho de trabalhar aqui”.
Após vencer essa luta, Geovane quer 
voltar a jogar futebol. Também conta 
que seu sonho se realizou há tempo: 
formou sua família. Além de continuar 
trabalhando, ele passou a se dedicar 
agora ao trabalho solidário na igreja 
que frequenta. Um grande exemplo! 

LIÇÃO DE VIDA

Uma Brigada de Emergência é um grupo de pessoas especialmente 
capacitado para atuar na prevenção e no combate a um princípio de 
incêndio, além do atendimento aos primeiros socorros. Recentemente, novos 
brigadistas foram incorporados ao time da unidade Vila Nova e Acessórios. 
Após um treinamento de 40 horas ministrado por um Socorrista do Corpo 
de Bombeiros de Joinville, 38 novos colaboradores se tornaram brigadistas. 
Agora, eles passam a integrar a esta equipe juntamente com mais 14 
brigadistas veteranos. Todos os brigadistas recebem como benefícios uma 
cesta-básica e o abono da cobrança da alimentação nos refeitórios da 
empresa. Além disso, são identificados com uniforme diferenciado. 
Na unidade Nordeste, são 11 brigadistas. Em setembro, mais seis serão 
treinados. Nas três unidades, são aplicados em treinamento simulados de 
emergência com disparos de alarme para todos os colaboradores entenderem 
os procedimentos de um possível acidente.

“ ”
Sempre tive a certeza 
de que iria voltar ao 
trabalho

GUARDIÕES DA KRONA

SEGURANÇA

Geovane 
José Cruz

KRONA EM FOCO

LINHA DN200
As conexões para esgoto DN200 da Krona são 100% injetadas a partir de 
moldes novos e com a melhor tecnologia do mercado. Recebem um rigoroso 
controle de qualidade e são fabricados em conformidade com a norma 
ABNT5688. A linha é certificada pelo PBQP-H - Programa Brasileiro da 
Qualidade e Produtividade do Habitat.

São elas:
● Cap DN200: para final de linha; 
● Joelho 45°DN200: para derivação em 45°, ou 
duas peças formando derivação em 90°;
● Joelho 90° DN200: para derivação em 90° ;
● Junção 45° DN200: para receber dois efluentes, 
sendo um em 45°;
● Luva Simples DN200: para união de tubos 
mantendo a bolsa;
● Redução Excêntrica DN200xDN150: conexão de 
transição; 
● Tê DN200: recebe uma derivação em 90°;
● Luva de Correr DN200: para reparos na linha.



Atividades foram realizadas durante um sábado na unidade Vila Nova

Motoristas, ajudantes e 
atendimento a clientes de 
transportadoras parceiras 
participaram do treinamento 
“Atendimento show de bola”, na 
unidade Vila Nova. Cerca de 50 
pessoas de sete fornecedores 
se envolveram na atividade que 
abordou normas de segurança, 
visita à fábrica e o treinamento 
realizado pelo consultor 
Raul Werlich, que enfatizou a 
importância do Transporte para 
a  satisfação e fidelização dos 
clientes. No final houve entrega 
de brindes e certificados para 
todos os participantes. Compra, 
entrega e pós-venda são processos 
fundamentais no atendimento 
ao cliente, sendo assim, a Krona 
também entregou a todos uma 
cartilha que informa as melhores 
práticas para garantir que os 
produtos sejam entregues da 
melhor forma no seu destino. 
Participaram do evento as áreas 
de Segurança, Comercial, Logística 
e Marketing da Krona. Entre os 
principais objetivos atingidos estão 
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LOGÍSTICA

TRANSPORTADORAS EM TREINAMENTO

Acompanhe a Liga 2014. Nos Jogos 
transmitidos pela SporTV você confere 
o patrocínio da Krona Tubos e Conexões 
no Centro de Quadra e o comercial de 30 
segundos no intervalo de cada jogo.
Além da televisão, os lances da Krona Futsal 
serão transmitidos ao vivo pela rádio Clube 

Joinville (1590 AM) ou pelo site www.radioclubejoinville.
com.br. Todas as informações atualizadas da equipe 
estão no www.kronafutsal.com.br.

TABELA DE JOGOS DA LIGA NACIONAL DE FUTSAL

FUTSAL

13/09 Krona Futsal x SPFC/FIB/SP

15/09 Krona Futsal x São Bernardo/SP

20/09 Krona Futsal x Corinthians Paulista/SP

23/09 Krona Futsal x Blumenau/SC 

27/09 Krona Futsal x Futsal Brasil Kirin/SP

29/09 Krona Fursal x Floripa Futsal/SC

o fortalecimento da integração e do 
comprometimento com a empresa 
e o aprimoramento do trabalho de 
logística.
“O treinamento foi muito bom e 
acima do esperado. Surpreendeu 
toda a equipe. O que foi falado 
serve de exemplo para o dia a 
dia e tiramos proveito de vários 
ensinamentos”. Fábio Buzzi, BFZ 
Transportes

“Foi um momento interessante 
de integração com outras 
transportadoras. Nossos motoristas 
elogiaram a atividade, pois reforçou 
várias instruções que serão 
lembradas com mais facilidade 
durante a entrega das mercadorias. 
Não é toda empresa que faz um 
treinamento assim, por isso temos 
que valorizar e bater palma”. Ana 
Carolini Pavanello, Mais Transportes

O mesmo treinamento será realizado na unidade Nordeste, 
no dia 20 de setembro, com 30 participantes.

As datas dos jogos podem sofrer alterações de acordo com a 
programação da SporTV



José Antonio Palha, da Renascer, entre Andreas Schubert, 
Gerente de Marketing e Rodrigo Inácio, Gerente Corporativo de 

Vendas e Marketing.

Márcio Kiembaum, Gerente Regional de Vendas, responsável por 
SC e RS, entrega homenagem para o representante Carlos Franke 

pela melhor atuação em vendas durante o evento.

FEIRA

KRONA NA CONSTRUSUL

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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Áreas de Vendas, Marketing e representantes da Krona participaram de uma das maiores feiras da construção 
civil da Amética Latina, a Construsul - 17ª Feira Internacional da Construção, realizada em agosto, na cidade 
de Novo Hamburgo/RS. Foi uma oportunidade para a apresentação do portfólio aos clientes, como também a 
complementação de linha, principal estratégia de investimento da empresa.  O evento envolveu toda a cadeia, além 
de profissionais diversos do segmento, desde o fabricante ao lojista.

Equipe de Vendas 
e Marketing da 

Krona durante a 
Construsul


