
O Índice Runrun.it de Produtividade* (IRRP) de março variou de 0,725 a 0,926 tarefa entregue/usuário 

por dia – uma variação de quase 28%. Foi um mês estável, sem feriados, com uma média maior que 

fevereiro – mês em que aconteceu o Carnaval. Porém, ainda abaixo de janeiro, que teve a maior média 

do período histórico analisado. 

No dia de maior produtividade (02), o primeiro dia útil  

do mês, a Receita Federal liberou o programa para a  

declaração do Imposto de Renda. O governo também  

anunciou que houve mais importações que  

exportações no mês anterior – tratou-se do pior  

fevereiro desde 1980. O mês de março foi marcado  

por crises políticas, aumento dos escândalos da  

operação Lava-Jato e alta recorde do dólar no dia 19.  

Dia 27 foi o de menor produtividade, e caiu numa sexta. 
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Contrariando a curva de produtividade do ano passado, que só caiu ao 

longo do ano (exceto por junho, que teve uma queda maior ainda 

devido à Copa do Mundo), a média de março sofreu um leve 

crescimento se comparada com a do mês anterior. Seria uma tentativa 

do setor de serviços do Brasil tentar enfrentar a crise pela qual o país 

está passando de forma mais produtiva? Uma forma de enfrentar os 

fracos índices econômicos com convicção de que eles não afetarão 

(muito) a rentabilidade de suas empresas? Os próximos meses dirão.   

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. 

7,03% 
Abaixo da média 

de jan/15 

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

