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É o novo paradoxo da produtividade. Nos anos 90, quando as empresas investiam 
alucinadamente em tecnologia da informação, muitos economistas se mostravam 
céticos em relação à ligação entre TI e produtividade. Atualmente, a ciência econômica 
já aceita que a tecnologia deu novo fôlego à produtividade na economia americana, 
mas muitos líderes empresariais parecem ter perdido a fé. 
 
Em 1987, Robert Solow elaborou o que ficaria conhecido como "o paradoxo da 
produtividade". Segundo Solow, a era da informática havia chegado em toda parte, 
"menos nas estatísticas que avaliam a produtividade." 
 
O economista, ligado ao Mas-sachussetts Institute of Technology (MIT), tinha razão. O 
primeiro computador comercial foi instalado no início dos anos 50 pelo conglomerado 
americano General Electric. A partir daí, as empresas passaram a investir maciçamente 
em sucessivas gerações de Univacs, DBM 360 e minicom-putadores da Digital 
Equipment.  
 
Entretanto, em vez de aumentar, a produtividade caiu em todas as economias 
desenvolvidas. 
 
Nos EUA, a taxa de crescimento anual da produção por hora, nos anos 60, era de 
2,6%. Entre 1973 e 1995, caiu para apenas 1,5%, apesar da disseminação do 
computador, que passou dos centros de dados para os escritórios dos departamentos e 
para praticamente todas as mesas. Em meados da década de 90, quase tão 
repentinamente quanto havia caído, o ritmo de crescimento da produtividade nos EUA 
voltou a subir. De 1995 a 2000, a taxa anual foi de 2,5%, em média. 
 
Os entusiastas da tecnologia— principalmente fornecedores de servidores e centrais — 
logo reclamaram crédito. O investimento empresarial em TI havia atingido "massa 
crítica", alegavam, e "os efeitos de rede" ofereciam alavancagem adicional ao interligar 
computadores através da internet — então, uma novidade. Afinal, diziam esses 
profissionais, o investimento em computadores e equipamento de telecomunicação 
havia permanecido em alta ao longo da década, chegando a quase 50% dos gastos 
com bens de capital nos EUA. 
 
Mas se de um lado as provas circunstanciais eram fortes, os céticos afirmavam que 
não havia evidência de ligação causai entre o investimento em tecnologia e a retomada 
do crescimento da produtividade. Nos últimos três anos, entretanto, algo estranho 
aconteceu. O investimento corporativo em TI caiu muito, assim como o crescimento 
econômico, enquanto a produtividade, nos EUA, só aumentou. A produção por hora 
subiu 5,3% em 2002 e, até o momento, mantém um ritmo acelerado. A taxa 
anualizada para o terceiro trimestre foi de 9,4%, a maior em 20 anos. 
 
A busca por possíveis explicações levou muitos céticos e reconsiderar velhas opiniões. 
E também revelou a importante ligação causai entre investimentos em TI e 
produtividade. Na Unha de frente desse trabalho está Erik Brynjolfsson, professor da 
Sloan School of Management, no MTT. "Descobrimos muitos indícios de ganhos de 
produtividade rela-cionados à TI", afirma. 
 
Brynjolfsson fala com a confiança de quem apostou a carreira acadêmica em uma idéia 
— e ganhou. Na época de estudante de pós-graduação, arriscou a reprovação dos 



orientadores (incluindo Solow e o então diretor da faculdade, Lester Thurow) ao 
propor, a idéia de que o milagre do aumento de produtividade poderia ser operado 
pela TI. Hoje, quando a velha guarda começa a concordar com esse ponto de vista, 
Brynjolfsson é saudado como visionário. 
 
O mais importante corolário do trabalho com empresas individuais é uma explicação 
coerente de por que ganhos de produtividade podem demorar até cinco anos para se 
fazer sentir depois que são feitos investimentos em TI. "A tecnologia da informação é 
apenas a ponta do iceberg em termos do investimento realizado nesses grandes 
projetos", diz. "Cerca de 90% do que é injetado vai para a criação de novo capital 
organizacional e humano." 
 
Brynjolfsson e seus colegas descobriram, por exemplo, que do custo total de US$ 20 
milhões de um sistema de planejamento de recursos (ERP), apenas US$ 3 milhões 
ficam com o fornecedor do software e, talvez, US$ l milhão seja gasto na compra de 
novos computadores. Os outros US$ 16 milhões são absorvidos em atualização dos 
processos de negócio, contratação de consultores externos, treinamento e 
gerenciamento. A razão entre o investimento de TI e essa despesa "de apoio" varia de 
acordo com o projeto e com a empresa. 
 
Além disso, o professor acredita que esse gasto deveria ser tratado por economistas 
como investimento. Ao atualizar processos e treinar funcionários, as companhias criam 
ativos intangíveis que, espera-se, gerarão retornos duradouros. 
"É como se tivéssemos criado milhares de fábricas invisíveis, não documentadas, na 
década de 90", continua Brynjolfsson. "São ativos intangíveis que, agora, contribuem 
para a produção. A tradução dessa tendência em nível macroeconômico é um aparente 
- e significativo - aumento de produtividade." 
 
A elegante teoria explica por que foi preciso esperar até 1995 para que o crescimento 
de investimento em TI se fizesse notar nas estatísticas: as "fábricas invisíveis" ainda 
eram alicerçadas em hardware e software. Também explica por que a alta da 
produtividade continuou depois dos investimentos feitos: as empresas deixaram de 
comprar equipamentos e largura de banda, e estão auferindo lucros de investimentos 
prévios em capital intangível. 
 
A teoria de Brynjolfsson também encerra um recado importante. A TI contribui com os 
ganhos de produtividade apenas quando combinada com disposição para inovar e com 
grandes investimentos em atualização dos processos e recursos humanos. 
Organizações que prosperaram nos anos 90 — Wal Mart e Dell, por exemplo—reuniam 
uso intensivo de tecnologia e inovações gerenciais sofisticadas. 
 
Uma análise setor-a-setor dos ganhos de produtividade, realizada pelo McKinsey 
Global Institute (MGI), divisão de pesquisas de um grupo de consultoria, detectou que 
a alteração no ritmo de crescimento da produtividade nos EUA, na década de 90, 
concentrou-se em seis segmentos: semicondutores, atacado, mercado financeiro, 
varejo, fabricação de computadores e telecomunicações. Nesses setores, o 
investimento em TI foi acompanhado de concorrência feroz, com poucas restrições a 
produtos, serviços, distribuição e preços. As pressões competitivas, segundo o MGI, 
obrigaram os executivos a inovar no campo da TI. 
 
Brynjolfsson coleta atualmente dados para mapear a correlação entre investimentos de 
11, ganhos de produtividade e práticas de trabalho "iluminadas", como equipes 
autogeridas e pagamento atrelado ao desempenho. 



 
Há enorme diferença entre produtividade e mais lucro. Um aumento na produtividade 
significa que a empresa produz mais em relação aos insumos—capital e mão-de-obra. 
Se isso se reflete no balanço é outra discussão. 
 
Ganhos de produtividade que são facilmente duplicados em todo o setor geralmente 
acabam dirigidos ao consumidor. Só quando os ganhos permanecem na empresa é que 
a direção pode decidir como distribuir dividendos — entre acionistas, consumidores (na 
forma de preços mais baixos ou maior qualidade) e trabalhadores (melhores salários). 
 
Se o nome do jogo é produtividade com lucros, então a única estratégia vencedora é 
inovar através da tecnologia da informação, de modo a criar vantagens competitivas 
duradouras.  
 
Quantas empresas dispõem de talento administrativo para jogar dessa maneira? Esse 
é o paradoxo da produtividade da próxima década. 
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