
O Índice Runrun.it de Produtividade* (IRRP) de outubro continua estável, ficando apenas 0,3% abaixo do índice 

de setembro. Numa curva descendente agora muito menos acentuada, o IRRP está acompanhando, desde agosto, 

o lento caminhar da economia brasileira. Agências internacionais já divulgaram que o país encontra-se em 

recessão, e o governo ainda não publicou os importantes dados de como se comportou a economia no terceiro 

trimestre de 2014.  

 

As eleições ajudaram a manter a produtividade abaixo do esperado, uma vez que as discussões políticas tomaram 

conta das redes, dos corredores das empresas e das ruas. No entanto, a população tentou se recuperar depois da 

votação: houve um pico de produtividade (0,758 tarefa entregue/usuário) na segunda-feira após o segundo turno. 

Curiosamente, o dia 1º de outubro foi o de maior produtividade do mês, chegando a 0,799 tarefa entregue/usuário. 

O mesmo aconteceu em setembro, quando o IRRP do dia 1º ficou em 0,843 contra 0,707 do índice mensal. Dia 17, 

o mais quente do mês na capital paulista, quando as temperaturas chegaram a 37,5°, a produtividade foi de 0,654, 

a quarta mais baixa de outubro. 
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O IRRP de outubro permaneceu estável no mês das 

eleições em comparação a setembro. E, assim como no 

mês anterior, o dia 1º foi aquele em que os usuários do 

Runrun.it mais trabalharam, atingindo uma média de 

0,799 tarefa entregue. O índice analisa empresas 

brasileiras do setor de serviços. 
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*Análise feita dentro do universo de mais de 50 mil empresas que utilizam o Runrun.it, num recorte com 8.000 colaboradores de 800 empresas. O 

índice é representativo das empresas usuárias do sistema, e não se aplica diretamente ao Brasil como um todo. 
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O IRRP mede a variação do número de tarefas entregues pelos usuários do Runrun.it*, e foi criado para 

ampliar a discussão sobre a produtividade do país – um tema crítico para nosso desenvolvimento econômico e 

social. Através dele, é possível verificar o impacto de eventos externos no nível de atividade das empresas 

usuárias do Runrun.it no Brasil, ou seja, ele é potencialmente um termômetro da atividade do setor de serviços. O 

Runrun.it é uma plataforma brasileira de gestão de equipes, tempo e desempenho, usada por mais de 50 mil 

empresas em 74 países. Teste grátis em http://runrun.it. 
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http://runrun.it/?utm_source=relatorio&utm_medium=pdf&utm_content=port&utm_campaign=irrp_12jun

