
Confira as ações que realizamos este ano e que deixarão nossa marca ainda 
mais próxima dos nossos clientes e consumidores em 2018. PG 04

o ano da criatividade
e da velocidade
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O ano de 2017 foi desafiador e exigiu grandes esforços. Cada conquista comemorada revelou a 
força da União e do Trabalho em Equipe. Agora, vamos relembrar e agradecer por todas as batalhas 
vencidas. Pelo ano que se encerra, a todos vocês, nossos colaboradores, equipe de vendas, parceiros 
e clientes, a nossa gratidão.

Padronizamos os processos e 
otimizamos os resultados das 
três unidades, tendo em mente 
que para crescer é preciso: 
planejar, manter e melhorar. 

Conquistamos o selo Great 
Place To Work (GPTW), com 
mais de 70% de aprovação dos 
nossos colaboradores, e fomos 
eleitos a 7ª Melhor Empresa 
para Trabalhar em Santa 
Catarina, segundo consultoria 
GPTW e a Revista Amanhã.

Implantamos um robô 
colaborativo na Unidade Matriz, 
que faz a alimentação simultânea 
de dois tornos verticais, dando 
produtividade e estabilidade à 
produção. 

Migramos a nossa 
plataforma de trabalho 
do Microsoft para 
o Google G Suíte, 
com sistema de 
armazenamento em 
nuvem.

Em julho, surpreendemos com a nova campanha de 
marketing para reforçar o conceito de que não existe 
só uma marca de qualidade no mercado de Tubos e 
Conexões. Os comerciais veiculam nas emissoras de 
TV aberta e fechada, em rede nacional e regional.

A Krona esteve com Merchandising no Domingo 
Legal (SBT) com Celso Portiolli; na Band, durante os 
intervalos do Terceiro Tempo, do apresentador Milton 
Neves; e na Record, no intervalo do Balanço Geral e 
do Jornal do Meio Dia. Na SporTV, a Krona entrou em 
quadra nos jogos da Liga Nacional de Futsal e, na 
Globo, nos jogos do Campeonato Brasileiro. Além da 
TV, a nova campanha veio com força total no rádio, na 
internet e em revistas especializadas, como a Revenda 
e a Anamaco.

o ano em que a união fez a diferença 

excelência em ação

conquistamos o selo GPtW e o Prêmio melhores 
emPresas Para trabalhar em sc

inovação

Projeto KrooGle

nova camPanha De marKetinG

Em 2018, vamos colher os resultados do Ex-
celência em Ação, que consolidou a melhoria 
contínua como cultura Krona, potencializando 
resultados e eliminando desperdícios.” hilário 
alpheis, Analista Lean Sr., Unidade Matriz 

O Kroogle trouxe alinhamento e atualiza-
ção tecnológica, economia em espaço para 
armazenamento, segurança e privacidade às 
informações.” Gilharde Wasneski, Analista de 
Infraestrutura Sr. Unidade Matriz

Vamos continuar investindo em inovação e automação, 
com baixo consumo energético, e atentos à Indústria 4.0, 
à conectividade e interatividade.” israel almeida Furtado, 
Gerente Engenharia, Unidade Matriz

A pesquisa GPTW trouxe dados essenciais 
para tornarmos a Krona cada vez mais um local 
melhor para trabalhar. Ninguém melhor do que o 
colaborador para dizer como está se sentindo.” 
adriana cristine albrecht, Analista de Recursos 
Humanos Pleno, Unidade Matriz.
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Em novembro, conquistamos o prêmio Melhores Produtos do Ano, da Revista Revenda, 
nas categorias, Tubos e Conexões de PVC para Água Fria (2º lugar), Tubos e Conexões de 
PPR para Água Quente (3º lugar) e Torneiras de Plástico (3º lugar).

Com o case “Krona: reposicionando a marca para enfrentar as gigantes do setor”, 
conquistamos o Prêmio Top de Marketing e Vendas 2017 ADVB/SC e o prêmio máster, 
troféu TOP ONE, como o melhor case entre todos os concorrentes de todas as categorias. 

• Prêmio Anamaco, do Instituto de Pesquisa Anamaco: pela 14ª vez estamos entre as empresas mais lembradas 
pelos revendedores.

• Top of Mind, da Revista Revenda Construção: estamos entre as indústrias mais lembradas pelos lojistas e 
consumidores.

• Anuário Valor 1.000, do Jornal Valor Econômico: subimos 21 posições em 2017. 
 
• Ranking Mais Empresas e Mais Análises, do Jornal Estadão com a fundação Instituto de Administração e a Austin 
Rating: subimos 86 posições em 2017.
 
• 500 Maiores do Sul, da Revista Amanhã: eleita 46ª maior empresa de SC, a 202ª maior do Sul e a 2ª maior empresa 
no ramo de Materiais de Construção no Sul.

PremiaçÕes recebiDas em 2017

2017 também Foi marcaDo Pelos reconhecimentos:
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Melhores Produtos do Ano, 
Revista Revenda

Top de Marketing e Vendas 
ADVB/SC e Top One

Criamos o Comitê Solidário, na Matriz e no 
Nordeste, um grupo de colaboradores que 
realiza ações para ajudar a quem precisa.

comitê soliDário

Como observamos, chegamos ao fim de 2017 aprendendo 
que juntos somos muito mais fortes e que a empatia é 
fundamental para alcançarmos nossos objetivos. Vamos 
levar esses sentimentos para 2018, para termos ainda 
mais motivos para comemorar.

Mais de 13 mil pessoas 
participaram das 35 mil horas de 
treinamentos comportamentais 
e técnicos. O ano ainda teve 28 
recrutamentos internos e mais 
de 130 promoções.

movimentação De Pessoas

É gratificante participar do desenvolvimento 
de pessoas na Krona, que apoia e patrocina as 
ações realizadas para o crescimento dos cola-
boradores.” isabel Florêncio, Especialista em RH, 
Unidade Matriz 

É a realização de um sonho participar de um 
projeto para ajudar o próximo. Em 2018, espe-
ro que consigamos ajudar mais instituições 
e pessoas.” marcos josé da silva cavalcante, 
Almoxarife I, Unidade Nordeste (Presidente)

Espero que possamos fortalecer laços, cres-
cer e ajudar ainda mais. É muito gratificante 
ajudar a quem precisa sem esperar nada em 
troca.” Pryscila Furtado, Inspetor da Qualida-
de, Unidade Matriz (Presidente)

As premiações e o 
reconhecimento das linhas 
de produtos Krona para água 
fria e de condução para água 
quente como um dos três 
melhores do mercado mostram 
nossa evolução, que somada à 
nossa campanha de Marketing 
revelam que estamos no 
caminho certo em busca da 
valorização da marca e da 
aproximação com o cliente 
em todas as regiões do país.” 
andreas schubert, Gerente de 
Marketing.



Após um ano conturbado, tivemos grandes conquistas em 2017, após a melhora na economia 
no segundo semestre. As taxas de juros Selic caíram pela metade e os empregos na Construção 
Civil cresceram nos últimos cinco meses. Voltamos a ter ofertas de crédito e consumo. Assim, 

acreditamos que 2018 será um ano positivo para a economia e, consequentemente, para a Krona.”
algemir josé uber, Gerente Regional de Vendas (Sul)

O ano de 2017 foi de superação. No segundo semestre, com a leve recuperação da economia 
e as ações realizadas com a equipe de vendas, voltamos a crescer no acumulado. Com mais 
coordenadores, valorizamos as vendas regionais e ficamos mais próximos dos clientes, 

obtendo melhor performance. O Televendas e a Exportação participaram efetivamente dos resultados 
da empresa, e ambos fecharam 2017 com crescimento. Para 2018, a projeção do PIB é de 3,2% e sempre 
crescemos acima do mercado. Nosso planejamento estratégico está estruturado para atingir os 
objetivos de 2018, apoiando nossos clientes para obterem excelentes resultados revendendo Krona.”
Diego joão Girardi, Gerente de Administração de Vendas, Exportação e Logística.

Este ano foi de reinvenção e atenção aos detalhes. Voltamos nossas atenções para as 
oportunidades e vamos terminar 2017 com um resultado positivo. Para 2018, preparamos 
o Planejamento Estratégico com grande foco no varejo. Esse será um importante pilar de 

sustentação do nosso crescimento e do fortalecimento da marca.”
Gustavo sousa, Gerente Regional de Vendas (Sudeste, Centro-Oeste, Norte)

Muitos foram os desafios de 2017, mas percebi que temos um time forte e resiliente que 
buscou a superação a cada momento. Entraremos em 2018 muito mais fortes, organizados 

e preparados. Tenho convicção de que as sementes lançadas renderão grandes avanços no futuro.”
Fernando shmith, Gerente Regional de Vendas (São Paulo)

Velocidade & criatividade decidiram 2017
Em 2017, tivemos um ano extremamente 
desafiador, que exigiu de todos 
nós criatividade e velocidade para 
alcançarmos os objetivos traçados. 
Continuamos com o planejamento 
estratégico de manter a Krona na 
cabeça do consumidor e mantivemos 
os investimentos na marca e em nossos 
clientes.

Com o plano de comunicação multi-
plataforma, abrangendo comerciais na 
TV, rádio, revistas segmentadas, pontos 
de venda e meios digitais, e o marketing 
esportivo, aproximamos a Krona do 
seu público-alvo e criamos um ótimo 
ambiente para exposição e percepção da 
marca.

Estabelecemos uma estratégia comercial 

focada na proximidade com os clientes, 
para compreendê-los e tomar ações em 
conjunto e assim atingir os melhores 
resultados. 

Em 2018, daremos continuidade aos 
planos de marketing, que visam a 
participação efetiva no mercado da 
construção civil. A equipe já está focada 
no planejamento estratégico e nos 
próximos lançamentos. 

Com as expectativas e as taxas de 
crescimento projetadas para a Economia 
estamos muito otimistas de que o 
próximo ano será muito promissor. 

Hoje, a Krona possui capital 100% 
nacional, opera três unidades fabris, 
duas em Joinville/SC e uma na cidade de 

Marechal Deodoro, em Alagoas. São mais 
de mil funcionários nas três unidades, 
sendo cinco gerentes na área de vendas 
e marketing e quatro coordenadores, 
além de 140 representantes, para atender 
mais de 8 mil clientes ativos em todas as 
regiões brasileiras. 

valdicir Kortmann, Diretor 
Comercial e Marketing
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Mais uma solução 
Krona para

quem procura 
qualidade com um 

preço que faz
a diferença.

Krona apresenta

embalagens adequadas à “onda vermelha”

Mais uma novidade se soma ao portfólio da Linha Esgoto. 
A Válvula de Retenção para esgoto DN 150 é o novo 
lançamento da Krona. A peça proporciona alto desempenho 
para sistemas que exigem maior vazão, garantindo 
estanqueidade e uma conexão mais segura da obra com a 
rede coletora de esgoto. Além disso, protege contra refluxo, 
evita o retorno do esgoto para a construção e a entrada de 
insetos e roedores.

No segundo semestre de 2017, a Krona deu sequência à atualização das 
embalagens à “onda vermelha”. Já são mais de 80 embalagens personalizadas* 
que foram atualizadas e colocadas gradativamente no mercado. 

Além de serem mais resistentes e fáceis de manipular, as novas embalagens 
aumentaram a visibilidade dos produtos Krona nas gôndolas dos pontos de 
venda e trouxeram maior facilidade ao dia a dia de lojistas, distribuidores, 
atacadistas e atendentes de todo o país.

As novas embalagens também estão sendo atualizadas com informações 
como composição, identificação do fabricante e prazo de validade, 
conforme especificação do Código de Defesa do Consumidor.

os últimos ProDutos a receberem as aDequaçÕes Foram:

multissifão simples tubo 
extensível (cód. 0862): agora 
disponível para venda em 
embalagem com 48 peças.

caixa de luz para eletroduto Flexível 
corrugado (cód. 1265): embalagem com 
20 unidades passou para 24 unidades 
(reembalagem de 180 para 240 unidades).

AtentA Aos hábitos de comprA,

*A embalagem personalizada é utilizada para um único produto e fica exposta no ponto 
de venda.

a válvula de retenção 
para esgoto dn 150

joelho para esgoto série normal: 
Agora, os produtos são reembalados 
em maiores quantidades: 
• Joelho 45º Esg. DN 40 (cód. 0611): 
de 400 para 500 unidades;
• Joelho 45º Esg. DN 50 (cód. 0612): 
de 150 para 200 unidades;
• Joelho 90º Esg. DN 40 (cód. 0616): 
de 300 para 400 unidades;
• Joelho 90º Esg. DN 50 (cód. 0617): 
de 150 para 175 unidades.

a Krona está sempre trazendo melhorias
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JeC/Krona Conquista a trípliCe Coroa em 2017

nadoville/Krona leva 25 medalhas 
nas paralimpíadas esColares

Em 2017, o JEC/Krona brilhou! A equipe, 
que já é campeã da Superliga, em 2017 
consagrou-se campeã da Tríplice Coroa de 
Futsal: conquistou o título da liga nacional 
de Futsal, quebrando um jejum de mais de 
uma década após a vitória por 3x2 sobre 
o Assoeva, no dia 3 de dezembro, em 
jogo emocionante, com direito a empate 
em 2x2 no tempo normal e vitória na 
prorrogação; foi hexacampeão catarinense 
(2009/2010/2012/2013/2014/2017) após 
vencer o Concórdia por 3x2, dia 18 de 
dezembro, na casa adversária, e conquistou, 
em março, o bicampeonato da Taça Brasil 
(2011/2017) sobre o Atlântico de Erechim.

A competição foi realizada em São Paulo, entre os dias 21 e 24 
de novembro. Participaram 15 nadadores selecionados de Santa 
Catarina, dentre eles, oito atletas Nadoville Paralímpico/Krona. 

Os resultados contribuíram para Santa Catarina conquistar o 2º lugar 
geral das Paralimpíadas Escolares 2017 e o 2º lugar na Modalidade 
de Natação Paralímpica. 
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Esse título é uma vitória de todos nós e reconhece um ano de muito trabalho e dedicação 
dos atletas, da equipe técnica e de todos os apoiadores do Tricolor. Para nós, da Krona, é um 
orgulho imenso patrocinar uma equipe que veste a camisa e entra em quadra com união, 
espírito de equipe e determinação para ser sempre a melhor. O patrocínio ao Futsal do JEC 
foi a primeira ação que fizemos para aumentar a visibilidade da nossa marca. Os resultados 
foram tão positivos que hoje investimos pesado no marketing esportivo, com a inclusão 
do nosso logo no centro de quadra de cada partida da LNF. Só quem aposta e sonha é que 
chega lá, e nós chegamos ao tão sonhado título da Liga Nacional. Esse é só o começo 
daquilo que ainda vamos conquistar.” valdicir Kortmann, Diretor Comercial e Marketing

além Do Futsal, a 
Krona Patrocina a 
equiPe De Futebol 

De camPo Do jec e a 
associação De natação 

ParalÍmPica De 
joinville.


