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Resumo
Rego, Nubia Correia do; Tomei, Patricia Amélia Tomei. Longevidade e
retenção de pessoas nas empresas Great Place to Work(GPTW). Rio de
Janeiro, 2014. 161p Dissertação de Mestrado – Departamento de
Administração, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
Este trabalho analisou a relação entre as melhores empresas para trabalhar, a
retenção de pessoas e a longevidade organizacional, isto é, se as empresas mais
longevas são as melhores empresas para trabalhar e que mais apresentam
características de atração e retenção de seus profissionais. Foi realizada uma
pesquisa exploratória, explicativa e descritiva com base em dados secundários do
ranking Great Place to Work (GPTW) brasileiro de 2013. A abordagem
quantitativa focou um universo de 327 empresas nacionais, do qual foi
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identificada uma amostra de 70 grandes empresas premiadas no ranking,
subdivididas em três grupos: as empresas mais jovens (EMJ), que são empresas de
3até 34 anos de idade; empresas mais velhas (EMV), que são empresas entre 35 e
49 anos de idade; empresas muito mais velhas (EMMV), que são empresas com
mais de 50 anos de idade. Conclui-se que a relação entre longevidade e práticas
comportamentais de atração e retenção de pessoas não foi confirmada neste
estudo, uma vez que pudemos identificar que existem fatores de desenvolvimento
de pessoal que também interferem na retenção de pessoas em um numero
significativo de empresas não longevas. Portanto, concluímos neste trabalho que
não são apenas as empresas longevas que praticam políticas de atração e retenção
de pessoas. Por fim, a partir da análise das variáveis comportamentais,
identificamos que a liderança é fator relevante nas práticas adotadas e propomos
para uma pesquisa futura, uma investigação especifica do papel do líder na
retenção de pessoas e longevidade empresarial.

Palavras-chave
Empresas longevas; longevidade organizacional; melhores empresas para
trabalhar; maiores empresas; retenção de pessoas.

Abstract
Rego, Nubia Correia do; Tomei, Patricia Amélia Tomei (Advisor).
Longevity and employee retention in companies Great Place to Work
(GPTW). Rio de Janeiro, 2014. 161p. MSc. Dissertation – Departamento de
Administração, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

This study analyzed the relationship among great place to work companies
and organizational longevity and employee retention, it means, if the longer-lived
companies are the best companies to work for and if they practice more initiatives
that can influence employee attraction and retention. That is an exploratory,
explanatory and descriptive research based on secondary data from Great Place to
Work (GPTW) 2013 Brazilian Ranking. The quantitative approach is used and
that is focused on an universe of 327 domestic companies, from which was
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identified a group of 70 large companies awarded in the referenced raking, and it
was subdivided into three groups: younger companies (EMJ), companies that are
between 3 and 34 years old; older companies (EMV), companies that are between
35 and 49 years old, the oldest companies (EMMV), which are companies with
over 50 years of age. We concluded that the relationship between longevity and
behavioral practices for attracting and retaining employees was not confirmed in
this study, since we could identify that there are some practices and factors that
influence the retention of talent in a significant number of younger companies.
Therefore, we conclude this study that there are not only long-lived companies
that practice policies for attracting and retaining talent. Finally, from the analysis
of behavioral variables it was identified that leadership is a relevant factor in
practices and we suggest for future research, an investigation of the specific role
of the leader in employee retention and business longevity.

Keywords
Long-lived companies; organizational longevity; great place to work;
greatest companies; employee retention.
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