
O Índice Runrun.it de Produtividade* (IRRP) de fevereiro não manteve um  padrão, já que o mês foi 

afetado pelo feriado prolongado de Carnaval. O dia de pior entrega foi segunda-feira de Carnaval (0,127 

tarefa entregue/dia). Em compensação, a segunda-feira (23) após a semana festiva teve um pico de 

produtividade: registramos 0,925 tarefa entregue/dia por usuário. Muito acima da média do mês: 0,741.  

 

 

O Carnaval parece não interferir na produtividade  

dos colaboradores, já que existe um esforço  

maior para a entrega das tarefas na semana  

anterior e na semana após o feriado. Isso também  

aconteceu no ano passado. Clique aqui para conferir. 
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PRESS RELEASE 

Em dias úteis (não feriados) 

0,741 

Índice RR de 
Produtividade 

Fevereiro 
13,1% 

Abaixo da média 
de janeiro 

Apesar dos profissionais fazerem um esforço para compensar as 

folgas do Carnaval, a média do IRRP de fevereiro está baixa se 

comparada com o mesmo mês do ano passado: 0,741 contra 

1,01. Como é possível ver no quadro acima, o IRRP de  fevereiro 

de 2015 está abaixo até mesmo de abril do 2014 – e, como temos 

visto nesta série histórica, o índice vai caindo de forma contínua 

ao longo dos meses. Sem dúvida, um sinal de alerta foi aceso. 

press@runrun.it 
Laura Lopes 

laura.lopes@runrun.it 
(11) 4563-0007 

*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. 

1,72% 
Abaixo da média 

de abril 

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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