
A tecnologia da informação nos torna realmente produtivos?  
 
Novo centro de estudo do MIT irá trabalhar para responder com mais propriedade esta questão 
 
É claro que a tecnologia da informação tem se tornado cada vez mais presente nas últimas 
décadas, mas será que ela realmente torna os profissionais mais produtivos? Essa é a questão 
fundamental a que o novo Information Work Productivity Center (ou central de produtividade do 
trabalho relativo à informação) do MIT - Massachusetts Institute of Technology tentará responder 
nos próximos anos.  
 
A central, parte da Sloan School of Management, do MIT, tem o apoio de alguns dos nomes mais 
importantes do mundo da tecnologia, que, recentemente, formaram o Information Work 
Productivity Council (conselho sobre produtividade do trabalho relativo à informação). A Microsoft 
assumiu o papel principal na formação do comitê, que está garantindo o fornecimento de US$ 4,5 
milhões, nos próximos três anos, para financiar a pesquisa dos profissionais de informação da 
central. Também fazem parte do conselho as empresas Accenture, BT Group, Cisco Systems, 
Hewlett-Packard, Intel, SAP e Xerox.  
 
Erik Brynjolfsson, professor da Sloan Management School, afirma que a grande ironia da era da 
informação é que não medimos bem a produtividade. O acadêmico, que foi escolhido para chefiar 
a central, completa que os objetivos do órgão são, primeiramente, descobrir como medir a 
produtividade dos profissionais da informação e, então, encontrar meios de aumentar a sua 
performance. Brynjolfsson reforça que a central define os profissionais de TI como aqueles que 
manipulam, transmitem e armazenam informações.  
 
Embora a central vá receber investimentos da Microsoft e de outros membros do conselho, a 
equipe de Brynjolfsson irá trabalhar independentemente dos patrocinadores. O professor comenta 
que a equipe irá relatar o que os dados nos dizem -- se a tecnologia ajuda ou não na 
produtividade. Como retorno de seu investimento, os patrocinadores esperam entender melhor o 
que traz produtividade e como seus produtos podem ajudar a utilizar melhor a tecnologia da 
informação.  
 
Os patrocinadores da central representarão um papel vital em apresentar Brynjolfsson e sua 
equipe aos consumidores de tecnologia que participarão da pesquisa. Os estudantes universitários 
e de pós-graduação do MIT, da Wharton School da University of Pennsylvania, da New York 
University e de outros locais darão apoio às equipes de cada uma das outras centrais.  
 
O primeiro estágio da pesquisa é fazer uma reunião com até 25 companhias de várias indústrias, 
aprender como essas companhias definem produtividade e como elas trabalham para conseguir 
produtividade. Mais especificamente, as equipes estudarão como as companhias projetam novos 
produtos, aprimoram os produtos já existentes, aprendem com seus clientes, colaboram entre 
diversas geografias e administram a comunicação entre os funcionários.  
 
Dentro de três anos, Brynjolfsson planeja ter um grupo de pesquisas que a central possa 
compartilhar com a indústria de TI, destacando como as empresas selecionam, financiam, 
administram e também como erram na administração dos investimentos na área de TI.  
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