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Turnover 2019

Escolaridade

Turnover é o termo em inglês para “rotatividade”. Trata-se da relação entre o número de
contratações e desligamentos em um determinado período em relação ao número total de
colaboradores.

Escolaridade

N°

%

Ensino Médio Completo

701

42,1

Superior Completo

281

16,9

Ensino Fundamental
Completo

179

10,8

Ensino Médio Incompleto

119

7,2

5ª a 8ª Série Incompleta

94

5,6

Por meio da implantação de programas internos os quais também tiveram como foco a
atração e retenção de colaboradores, bem como na diminuição da rotatividade, e absenteísmo,
é visível a redução da taxa de turnover da empresa nos últimos três.
2017
2018
2019
4,49%

4ª Série Completa

78

4,7

Superior Incompleto

70

4,2

Pós-Graduação

61

3,7

Ensino Médio Técnico Completo

44

2,6

Analfabeto

17

1,0

4ª Série Incompleta

16

1,0

Ensino Médio Técnico Incompleto

3

0,2

Pós-Graduação Incompleto

1

0,1

TOTAL

3,46%

3,10%

Programa de Jovem Aprendiz
O Programa Jovem Aprendiz, com o objetivo de inspirar, desenvolver e formar futuros
profissionais para o mercado de trabalho.
O programa permite o acesso de jovens em formação, atualizados e motivados, a conseguir
se destacar no mercado de trabalho. A empresa tem a oportunidade de formar o profissional
de acordo com sua cultura, podendo absorvê-los posteriormente por meio de contratação.

Pessoas beneficiadas com o primeiro emprego (Jovens aprendizes)

1664

Tempo de empresa
A Tirol acredita que as pessoas em contínuo desenvolvimento são a principal engrenagem para
a realização dos objetivos da organização. Ao encontro disso, investe no auxílio à educação, seja
graduação, pós-graduação, cursos diversos ou congressos de diferentes áreas.

Tempo de Empresa

Implantado em 2018, o Programa de Estágio atende jovens em formação com o objetivo
de desenvolver e formar futuros profissionais para o mercado de trabalho. O estagiário
não tem vínculo empregatício com a empresa.

Nº

Critério

%

Até 5 anos

1296

(Até 5 anos)

77,88

De 5 a 10 anos

185

(6 a 10)

11,12

De 10 a 15 anos

107

(11 a 15)

6,43

Pessoas com deficiência

De 15 a 20 anos

42

(16 a 20)

2,52

De 20 a 25 anos

21

(21 a 25)

1,26

A verdadeira razão de incluir pessoas com deficiência no time não é a obrigação ou
uma suposta ação solidária, mas sim, o cumprimento de uma responsabilidade, garantindo o respeito e de acordo com a limitação de cada um.

De 25 a 30 anos

8

(26 a 30)

0,48

De 30 a 35 anos

5

(31 a 35)

0,30

TOTAL
32

Programa de Estágio

Por isso, no ano de 2018 foi implantado o Programa Incluir para Somar, para oportunizar
o desenvolvimento para ambas as partes. Afinal, somos todos iguais, cada um ao seu jeito.

1664
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ACOLHER
Os programas internos buscam atuar como ferramenta para o desenvolvimento
organizacional, contribuindo para a valorização, motivação e comprometimento do público
interno.
Estrategicamente, as ações internas consistem em uma comunicação transparente e
direta, a fim de manter os colaboradores bem informados e fortalecer o vínculo destes com a
organização, atraindo e retendo o cliente interno, para que se tornem aliados no crescimento
da empresa.
Estão inclusos nestes programas, ações também voltadas a Segurança e Saúde dos
colaboradores.

Café com a Liderança
O Programa Café com a Liderança busca aproximar os colaboradores e dar oportunidades
para que os mesmos possam por meio do de conversas informais, expressar suas opiniões,
darem sugestões em relação à empresa com o objetivo de torná-la um lugar de pessoas felizes.
Durante a ação, os participantes se reúnem para um bate papo com os gestores da unidade e
diretores, acompanhado de um café.

Encontro dos aniversariantes
O Programa Encontro dos Aniversariantes, tem o objetivo de comemorar mensalmente o
aniversário dos colaboradores juntamente com a participação de seu gestor imediato. A ação é
realizada em todas as unidades da empresa.
Esta ação contribui com o engajamento do colaborador ao trabalho reforçando o quanto sua
presença e atuação na empresa são importantes para a geração de resultados e crescimento
da mesma. Além disso, a ação auxilia o estabelecimento de vínculo emocional com a equipe e
a empresa.

Programa por Tempo de Empresa

ENCONTRO DOS

ANIVERSARIANTES

Como forma de valorizar o trabalho de seus colaboradores, a Tirol criou em 2018 o Programa
por Tempo de Empresa, reconhecendo o trabalho, dedicação e fidelidade das pessoas que
fazem o negócio acontecer.
100% dos colaboradores recebem uma lembrança no dia em que completam aniversário
por tempo de casa, e, anualmente acontece a festa em homenagem aos colaboradores que
realizam durante o ano 10, 15, 20, 25, 30 e, ou 35 anos de empresa.
Em 2019, foi realizado o segundo evento do programa, homenageando 54 colaboradores.

Programa Acolher
Implantado em 2019, o Programa Acolher tem como principal objetivo promover a integração
do colaborador nos primeiros meses de empresa e facilitar a adaptação deste.
Para evitar que os colaboradores recém-chegados a empresa se sintam deslocados, a Tirol
adotou uma nova forma de recepcionar as pessoas que ingressam para contribuir com o time.
Elas são acompanhadas por um padrinho ou madrinha durante o período de três meses e
recebem todos o suporte necessário para se integrar na empresa.

34

TEMPO
DE EMPRESA
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Recrutamento Interno
Programa Educação Continuada
O Programa Educação Continuada é uma prática que visa o desenvolvimento contínuo das
pessoas, seja no desenvolvimento pessoal ou profissional. Por meio deste programa, a Tirol
oferece aos colaboradores a oportunidade de concluírem o Ensino Fundamental e Médio, a fim
de receberem o certificado de conclusão de curso.
Por meio da educação continuada, é possível que os profissionais trabalhem no
aperfeiçoamento ou desenvolvimento de habilidades necessárias para a realização de um
bom trabalho dentro do escopo de funções exigidos em sua vaga. Quanto mais conhecimento
atualizado for adquirido, mais o trabalhador se desenvolve e maiores são as chances de
crescimento no trabalho.
Atualmente, o programa contempla apenas a Unidade da Linha Caçador.

O Programa tem por objetivo valorizar os talentos potencialmente qualificados por meio
do Recrutamento Interno. É um processo de aproveitamento dos recursos internos e serve
também como fonte de retenção e de construção de carreira dentro da Tirol, bem como
feedback construtivo aos participantes, em relação aos pontos fortes e oportunidades de
desenvolvimento.
Para se candidatar a vaga em aberto, se faz necessário:
• Não ter medida disciplinar no período de um ano;
• Não ter sofrido acidente de trabalho por ato inseguro no período de um ano;
• Ter no mínimo um ano de empresa e um ano na função atual.

Em 2019, foram abertas 36 vagas por meio do programa. Destas, 24 vagas foram fechadas por
meio do Recrutamento Interno.

EDUCAÇÃO
CONTINUADA

Escola Logística
O Programa Escola Logística tem o objetivo de capacitar os profissionais da Tirol em conceitos
logísticos e compartilhar experiências de boas práticas do mercado, afim de contribuir com o
crescimento técnico e cultural dos colaboradores e também mostrar a importância da logística
como área estratégica para o crescimento dos negócios de uma empresa.

ESCOLA DE

LOGÍSTICA
36
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Programa Trainee

Desenvolver pessoas proporciona crescimento à empresa, fornecendo uma base sólida de
capital intelectual, que é um dos aspectos que mais influencia no valor de uma organização.
Além disso, esse tipo de política voltada para o aperfeiçoamento de colaboradores gera efeitos
positivos na cultura organizacional, tornando-se um diferencial de mercado no sentido de
auxiliar no desenvolvimento, tanto profissional quanto pessoal dos colaboradores:

Voltado para a área de Política Leiteira, o programa
tem o objetivo de capacitar e desenvolver potenciais,
proporcionando ferramentas necessárias para atuarem
de forma desafiadora e estratégica dentro da diretoria
da área.
O programa também acelera a formação de líderes
afim de obter profissionais capacitados para sucessão.

TRAINEE
POLÍTICA LEITEIRA
E EXPANSÃO

Desenvolvimento de Lideranças
O programa de Desenvolvimento de Lideranças busca, por meio de workshop com
profissionais da área, capacitar e qualificar as lideranças da Tirol, por meio do desenvolvimento
de habilidades técnicas e comportamentais referentes aos processos chaves que envolvem
diretamente a gestão de pessoas.

DESENVOLVIMENTO

DE LIDERANÇAS

Programa de Integração de Lideranças e Comercial
O programa busca integrar os novos colaboradores em cargos de liderança à cultura da Tirol.
Os participantes têm a oportunidade de conhecer um pouco mais as áreas administrativas e os
processos industriais, com a finalidade de engajá-lo e prepará-lo para a melhor execução do seu
trabalho.
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Atendimento aos
consumidores
O Serviço de Atendimento ao Consumidor
(SAC) é o principal canal de comunicação
entre os consumidores e os clientes com a
Tirol.
Em 2019, o setor registrou 1.296
atendimentos, contra 720 efetuados em 2018.
Também acompanhou ativamente os
cerca de 2.635 comentários sobre a marca no
Facebook e Instagram.
Conquistou a avaliação 8,5 (de 10) no
Reclame Aqui.
Fale com a Tirol:
Laticínios.Tirol
tirolnoinsta
0800 643 7001

Marketing
Em 2019, a Lacticínios Tirol desenvolveu
inúmeras ações de comunicação e marketing,
englobando no rol de atividades sorteios
direcionados ao público final, a elaboração de
receitas com produtos da marca e campanhas
promovidas em três ondas principais, no
primeiro, segundo e terceiro quadrimestre, tendo
como foco o Tirolzinho, Requeijão e Fibrallis,
respectivamente.

Campanha Tirolzinho –
fevereiro, março e abril
A campanha teve como grande foco apresentar
o refresh nas embalagens da linha Tirolzinho,
que ganhou um novo personagem, redesenhado
com tecnologia 4D e que segue as tendências
dos desenhos infantis atuais; com traços
humanizados, mais dinâmico, carismático e com
proximidade com os consumidores.

www.tirol.com.br

Resultados da parceria com o Youtuber Felipe Calixto:
+260 mil visualizações no Youtube
+170 mil visualizações no Facebook
e Instagram

Ações na televisão:
• 4 ações de Merchan Nacional em TV, no SBT - Programa do Ratinho em
comemoração aos 45 anos da Tirol;
• Veiculações de VT 30 segundos em rede nacional com Tirolzinho e Requeijão,
no início de 2019;
• E Merchans da campanha do Requeijão em emissoras de TV regionais.
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Campanha requeijão –
junho, julho e agosto

Resultados:

A maior e mais abrangente campanha de
comunicação e vendas 360° desenvolvida pela
Lacticínios Tirol em sua história teve como objetivo
intensificar a presença da linha de requeijões na
região Sul, onde é líder de vendas, e ampliar a
entrada nas demais regiões do Brasil.

• Aumento da positivação de clientes

• Aumento de 46% no Sell-in e Sell-out
• Posicionamento entre as marcas de qualidade

Campanha Fibrallis – outubro e novembro
Em outubro e novembro foi o momento de relançar em todo o mercado nacional o novo Fibrallis,
bebida láctea que conversa com um consumidor exigente e ávido por produtos funcionais, mais saudáveis
e práticos. Para isso, a Lacticínios Tirol fez uma parceria de branded content com o portal RIC Mais, além de
sorteios e de ações com influencers

• + 4 milhões de impressões nas mídias sociais

• TV aberta e fechada;
• Rádio;
• Revista;
• Mídias Sociais;
• Ativação em PDV;
• Mobiliário Urbano;

Resultados - Fibralis

• Feiras;

• +1 milhão de impressões em mídia
programática para Curitiba/PR;

• Frotas;
• Assessoria de Imprensa;
• Ação de Endomarketing.

Top de Marketing e Vendas (ADVB/SC).

• +1,7 milhão de pessoas engajadas com as
influenciadoras;

Parceria com supermercadistas juntamente com
a influencer digital Jéssica Belcost.

• Aumento de consumidoras por meio das
influenciadoras.

Mídias sociais
Resultados:

Campanha 45 anos - setembro

Campanha de Natal – dezembro

Para celebrar seus 45 anos, a Lacticínios
Tirol fez diversas ações de divulgação, entre
elas o lançamento de um emocionante vídeo
institucional, sorteios e inserções no programa do
Ratinho, no SBT nacional.

Com o mote “fazer o bem sempre, não importa a
época”, a Lacticínios Tirol lançou em dezembro de
2019 um vídeo institucional veiculado nas redes
sociais para reforçar a importância de fazer sempre
boas ações, independente da época do ano.

Facebook

Youtube

• Estratégias de conteúdo alinhadas com o setor
Comercial;

• Fortalecimento das estratégias no Youtube;

• Divulgação de focos de venda de cada mês, para
incentivar a compra dos produtos;
•
Divulgação de novas praças e produtos por
regiões;
• 500 mil curtidas.

Instagram
• Estratégias de conteúdo alinhadas com o setor
Comercial;
•
Início de um novo feed no perfil, com visual
harmônico, criando unidades de comunicação;

• Investimento em diversos formatos como: 6s sem
skip e 15s em vídeos relacionados de outros canais;
• Criação do canal exclusivo do Tirolzinho.

LinkedIn
• Início da administração da página pelo Marketing,
em parceria com o RH;
• Planejamento e veiculação
institucional na plataforma;
• Investimento em vídeos
campanhas e posts regulares.

de

conteúdo

comemorativos,

• Produção de fotos da empresa e de produtos pelo
Marketing.
• 50 mil seguidores.

+50 milhões de pessoas alcançadas
nas mídias sociais
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+500 mil pessoas engajadas com as
publicações.
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Objetivos e metas para 2020:
Presença em eventos:
• Reunião de Vendas – Curitiba (PR)

•Tirolerfest – Treze Tílias (SC)

• Top Of Mind – Santa Catarina (SC)

•CBQL Congresso Internacional do Leite –
Lages (SC)

• Feira APAS – São Paulo (SP)
• Feira ACATS – Joinville (SC)

•Boteco do Ratinho – São Paulo (SP)
•Evento de Clientes – Treze Tílias (SC)

Assessoria de imprensa:

Números:

Principais ações:

• 256 inserções espontâneas na imprensa;

• Realização de agenda positiva com a
imprensa regional durante a Exposuper,
apresentando as campanhas do ano;

• R$ 338 mil – valor correspondente se
espaço tivesse sido comprado pela Tirol;

• Geração de conteúdo para imprensa e
parcerias de branded content;
• Atuação firme e proativa no gerenciamento
de crises;
• Elaboração do Relatório de Sustentabilidade
2018.

• Elaborar conteúdo para mídias sociais e fortalecer a presença
e força da marca no Facebook, Instagram e Youtube;
• Iniciar a produção de conteúdo direcionado às mídias sociais
do Pinterest e LinkeIn;
• Levar conteúdo ao consumidor na forma de vídeos com
receitas que utilizem os produtos do mix Tirol;
• Implementação de novo site com aba de conteúdo para
alimentar com textos e informação relevante sobre a marca e
sobre o setor lácteo;
• Aumentar o engajamento do consumidor a partir da realização
de concursos e promoções nas redes sociais.

• 93 pautas diferentes elaboradas ao longo
do ano, uma média de 7 por mês;
• Retorno de 8,4 vezes por R$ investido no
contrato com o fornecedor de assessoria de
imprensa.

Objetivos e metas para 2020:
Em 2019, tivemos resultados efetivos de nossas
campanhas sazonais, feitas em três ondas
principais. Vimos o requeijão atingir índices
expressivos de venda e lembrança de marca, o
Tirolzinho chegar ao público mostrando seus
diferenciais e apelo e o Fibrallis dar as boas vindas
a uma nova consumidora, que busca por produtos
que ofereçam indulgência e saudabilidade.

• Abrangência de veiculação: Bahia, Santa
Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, São
Paulo, Minas Gerais, Ceará, Alagoas, Espírito
Santo, Paraíba, Pernambuco e Rio de
Janeiro.

Já sabemos o caminho, que mescla conhecimento
do consumidor, o respeito por suas vontades e a
entrega de um produto ímpar, que enalteça os
benefícios intrínsecos à marca Tirol. Agora, em
2020, a ideia é colocar em prática nossas ações e
lançamentos tendo como norteador um mote que
vai direcionar a empresa neste e nos próximos
anos: A marca que vale ter na mesa. É a frase que
simboliza a percepção que o consumidor tem
sobre a nossa marca, que é a que oferece a melhor
relação custo benefício com surpresa, experiência
e encantamento.
Giocéli Escorsin
Gerente de Marketing
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Linha Caçador
887 funcionários
Produtos:
• Nata • Manteiga • Leite pasteurizado
(pacote) • Fermentados • Queijo prato e
mussarela • Fatiados • Soro concentrado •
Leite UHT • Leite em pó • Doce de leite

Linha Chapecó
118 funcionários
Produtos:
• Requeijão • Queijos especiais (parmesão,
provolone, minas padrão, colonial, ricota e
queijo coalho) • Creme de ricota • Quark

Linha Pinhalzinho
96 funcionários
Produtos:
• Leite condensado • Mistura láctea

Destaque 2019
Programa de Excelência Tirol: implantação do programa de melhoria contínua que busca
através de grupo de trabalho (pilares) reduzir ou eliminar perdas. É uma metodologia de
gestão usada por grandes empresas mundiais.
Total Productive Maintenance (TPM): sistema desenvolvido no Japão a fim de eliminar
perdas, reduzir paradas, garantir a qualidade e diminuir custos nas empresas com processos
contínuos.
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