
O Índice Runrun.it de Produtividade* (IRRP) de setembro permaneceu estagnado, ficando 1,2% abaixo do 

índice de agosto. Ele parece acompanhar a crise da economia brasileira – que vem trazendo números pouco 

animadores até setembro, que pioram com a especulação quanto ao futuro do país após as eleições de outubro. No 

dia 30 de setembro, a agência de classificação de risco Fitch divulgou que o Brasil está em recessão - dado o 

encolhimento da economia em dois trimestres seguidos (-0,2% no primeiro trimestre e -0,6%, no segundo). Ainda 

assim, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou que a economia está crescendo no terceiro trimestre apesar 

dos dados não terem sido divulgados. Se acompanhar o IRRP, a  história parece diferente.  
 

Os números não andam muito animadores: o governo apresentou o quarto déficit primário consecutivo em agosto, e 

o pior resultado para o mês na série histórica, iniciada em dezembro de 2001. O Índice de Atividade Econômica do 

Banco Central apontou crescimento de 0,08% naquele mês. O resultado inexpressivo já era esperado devido à 

estagnação da produção industrial no mês divulgada pelo IBGE. Segundo o Ministério da Fazenda, houve uma alta 

muito pequena em julho, de 0,7%. 
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O IRRP de setembro volta a cair depois da Copa do Mundo. Dia 1º de 

setembro, uma segunda-feira, foi o dia em que os usuários do Runrun.it 

mais trabalharam, atingindo uma média de 0,843 tarefa entregue. O dia de 

menor produtividade foi 19 de setembro, uma sexta, que atingiu 0,626 

tarefa entregue/usuário. 
 

A série do IRRP analisa empresas do setor de serviços. Apesar de curta, é 

possível notar a coincidência entre a desaceleração da economia e a 

queda na produtividade das empresas que usam o Runrun.it. 
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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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