
O Fenômeno da Aprendizagem: considerações 
teóricas, aplicações e limitações. 

 
 
 
 
 

Edilson Paulo 
Carlos Pedrosa Júnior 

 
 

 
 

Brasil 
Fundação Visconde de Cairu 

Salvador – Bahia 
e-mail: edilsonpaulo@cairu.br  

 
 
 

Palavras chaves: curva da aprendizagem; custos; mão-de-obra 
 
 
Tema: Aplicaciones Matemáticas a la Contabilidad de Gestión 
 
 
Recursos Audiovisuais: projetor multimídia (data-show) 
 

 
 



O Fenômeno da Aprendizagem: considerações teóricas, 
aplicações e limitações. 

 
 
 
 

Palavras chaves: curva da aprendizagem; custos; mão-de-obra 
 
 
Tema: Aplicaciones Matemáticas a la Contabilidad de Gestión 
 
 

 
Resumo 
O presente trabalho apresenta uma sistematização dos aspectos teóricos do fenômeno 
da aprendizagem. O fenômeno da aprendizagem é um aspecto típico das organizações 
produtivas baseadas na divisão técnica do trabalho, com destaque para os processos de 
produção em linhas de montagem. A especialização das tarefas provoca efeitos positivos 
sobre os tempos de produção média dos produtos, tendo desdobramentos da mesma 
natureza sobre a estrutura dos custos da empresa. A idéia é apresentar a fundamentação 
teórica, que busque levantar, junto a literatura, os principais estudos que evidenciam esse 
fenômeno, para em seguida, apresentar os aspectos formais do modelo de curva de 
aprendizagem. Finalizamos fazendo uma demonstração empírica do nosso objeto de 
estudo, utilizando o instrumental econométrico para construir um modelo de previsão de 
custos e apresentando as principais implicações contábeis do fenômeno da 
aprendizagem. 
 
 
 
 



1.   Introdução 
 
 
 

Este trabalho busca sintetizar uma discussão relevante sobre a curva de aprendizagem e 
seus aspectos teóricos. Na fundamentação teórica, fazemos uma breve descrição do 
tema, apresentando a conceituação básica e suas relações com a divisão social do 
trabalho e outros fenômenos microeconômicos ligados à produção. Tratamos de 
tangenciar em breves comentários as considerações de Adam Smith sobre a divisão 
social do trabalho e o aumento de produtividade, as origens do fenômeno da 
aprendizagem na literatura científica e sua ligação com a especialização dos indivíduos 
ligados ao processo produtivo. Neste ponto, incluem-se ainda as relações teóricas entre o 
modelo de curva de aprendizagem e as teorias sobre o capital humano, apresentando 
ainda tópicos sobre salário-eficiência. Apresenta-se toda a abordagem matemática que é 
dispensada ao estudo da curva de aprendizagem; fazendo uma breve digressão sopre as 
funções exponenciais e logarítmicas, peculiares a análise do problema. Segue também, 
as especificações dos parâmetros do modelo e as propriedades matemáticas do modelo. 
Usando o método dos mínimos quadrados com séries temporais de custos e produção 
acumulada de uma firma, estimamos um modelo de previsão de custos. Antes da 
apresentação do modelo obtido, fazemos uma breve digressão sobre os pressupostos do 
modelo de regressão linear simples e suas propriedades. Mostramos ainda, as 
implicações das economias de escala e do fenômeno da aprendizagem na estrutura de 
custos.  

 
 
 

2.   Fundamentação teórica 
 
 
 
O efeito aprendizagem já vem sendo objeto de estudo desde a publicação 

de A Riqueza das Nações de Adam Smith em 1776, de modo que este autor menciona 
em sua obra o exemplo de um operário em uma fábrica de alfinetes e que sua 
produtividade aumenta na medida em que se especializa em uma etapa do processo 
produtivo. Podemos definir curva de aprendizagem como sendo a demonstração gráfica 
de um efeito de aumento na produtividade do trabalhador, de modo que o custo de 
produção de uma empresa pode apresentar declínio no decorrer do tempo, quando os 
administradores e funcionários tornam-se mais experimentados e eficazes na utilização 
da fábrica e dos equipamentos. O efeito da curva de aprendizagem pode ocorrer em 
processos novos, principalmente, produtos de grande porte, como seria a fabricação de 
aviões com menciona Iudícibus (1993). Este efeito ocorre quando tratarmos de processos 
imaturos e não estabilizados, caracterizando-se pela diminuição do número médio de 
horas de mão-de-obra direta necessário para a fabricação do produto, à medida que a 
empresa vai aumentando a produção cumulativa do mesmo, cessando em algum ponto 
da evolução da curva, podendo-se notar diminuições no custo médio de tal mão-de-obra 
e nos custos de conversão médios.  

No ponto em que cessa essa diminuição do número médio de horas, 
Leone (1997) reporta-se para fatores psicológicos para tal acontecimento, de modo que a 
empresa deverá tomar medidas que minimizem tal acontecimento. A discussão sugere 
uma razão para que uma empresa grande possa ter custos médios a longo prazo mais 
baixos do que uma empresa pequena - ou seja, os rendimentos crescentes de escala na 
produção. À medida que os administradores e a mão-de-obra ganham maior prática com 
a produção, o custo incremental e o custo médio, obtidos pela empresa de um 
determinado nível de produção, apresentam redução por quatro razões. Em primeiro 
lugar, os funcionários demoram mais para poder realizar uma determinada tarefa nas 



primeiras vezes em que a realizam. No entanto, quando se tornam mais destros, sua 
velocidade aumenta. Em segundo lugar, os administradores aprendem a programar o 
processo produtivo com maior eficácia, desde o fluxo de materiais até a organização do 
próprio processo e fabricação. Em terceiro lugar, os engenheiros, que a princípio 
mantinham-se cautelosos com o desenvolvimento de seus produtos, acabam adquirindo 
experiência suficiente para permitir maiores tolerâncias com o projeto, possibilitando 
reduções nos custos sem aumento de defeitos. Ferramentas e organização fabril de 
melhor qualidade e mais especializadas podem também reduzir os custos. E, em quarto 
lugar, os fornecedores de materiais podem aprender maneiras de processar com maior 
eficácia os materiais exigidos pela empresa, podendo repassar parte desta vantagem 
para a companhia na forma de custos mais baixos. Conseqüentemente, uma empresa 
aprende ao longo do tempo, à medida que a produção acumula aumenta. Os 
administradores utilizam este processo de aprendizagem para ajudar a planejar a 
produção e fazer previsões para os custos futuros. Assim, a :curva de aprendizagem 
descreve a relação entre a produção acumulada das empresas e a quantidade de 
insumos necessários à produção de uma unidade de produto. 

Pode-se atentar à algumas teorias e estudos que proporcionem uma 
melhor análise do efeito aprendizagem. Se partimos da Vertente moderna da 
Segmentação do Mercado de Trabalho, desenvolveremos a idéia de que os salários 
permanecem elevados em situações de excesso de oferta de trabalho como 
conseqüência da estratégia adotada por algumas firmas de não reduzir os saários dos 
trabalhadores para auferir: ganhos de produtividade. Admite-se explicitamente nesse 
enfoque que o empenho dedicado no processo produtivo é uma função do salário real 
pago à mão-de-obra; assim, pagando um salário de eficiência, e mantendo a força de 
trabalho livre de preocupações (como o medo de ser demitido ou sofrer uma redução 
salarial), afirma minimiza custos (envolvidos no processo de rotatividade da mão-de-obra, 
como custos de demissão, contratação e treinamento) e obtém com isso lucros maiores, 
com o aumento da produtividade. 

Se analisarmos a Teoria do Capital Humano, onde esta parte da 
observação estatística de que, na medida em que o nível educacional de um indivíduo 
cresce, sua renda também cresce, para afirmar que a educação aumenta a produtividade 
das pessoas, supondo que os fatores de produção são remunerados de acordo com a 
sua produtividade. Portanto, temos o seguinte raciocínio para a teoria do capital humano: 

1 - as pessoas se educam;  
2 - a educação tem como principal efeito mudar suas habilidades e 

conhecimentos;  
3 - quanto mais uma pessoa estuda, maior sua habilidade cognitiva e 

maior sua produtividade; e 
4 - maior produtividade permite que a pessoa perceba maiores rendas. 
 
Nesse contexto, sabe-se que não podemos apenas incluir os fatores 

psicológicos do trabalhador para avaliarmos o seu grau de produtividade, e sim 
percebermos os fatores estruturais que caracterizam a unidade produtiva, ou seja a 
operacionalização de instrumentos gerenciais que possibilite a minimização de custos de 
modo a proporcionar maiores níveis de produtividade para cada trabalhador.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

3. Curvas de aprendizagem: uma abordagem formal 
 
 
 
3.1. Uma digressão sobre algoritmo 

 
 
 
Dados dois números quaisquer (x e y), estes podem ser relacionados entre 

si, de modo que um deles (y) seja igual ao outro (x) elevado a uma potência qualquer (z). 
A essa potência damos o nome de logaritmo (ou apenas log). Ou seja: 

 
yxz =  

 
sendo 

zyx =log  
 

exemplo, 
se x = 4 e y=16, então z=2, já que: 

1642 =  
 

A aplicação de logaritmo segue algumas regras básicas: 
1º regra: ( ) yxxy aaa logloglog +=  
 
2º regra: ( ) yxyx aaa loglog/log −=  
 
3º regra: xy a

y

a x loglog =  
 
 
Há, no entanto, outras regras que envolvem o uso de logaritmo. 

Considerando escopo do trabalho, as três regras apresentadas já nos bastam. 
Um caso especial do logaritmo é o chamado de logaritmo natural ou 

neperiano1, denotado por ln. O logaritmo natural adota como base um número, denotado 
por e, que possui propriedades específicas (que não discutiremos aqui). Temos: 

 

( )[ ]
∞→

= +
m

e m m/11lim  

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Em homenagem a John Napier, matemático que elaborou o primeiro tratado sobre logaritmos 



3.2. O modelo de curva t aprendizagem 
 
 
 
Segue um exemplo da construção teórica do fenômeno da aprendizagem: 
 
Um exemplo clássico: 
 
Esse exemplo é o resultado de um estudo, acerca de tempos e 

movimentos, feito uma determinada fábrica. Os resultados foram resumidos na tabela 1. 
 
Tabela 1 - Horas de MOD por Unidade ou.lote de Produto 

Unidades Horas de MOD por Unidade Horas Estimadas 
Necessárias para Produzir 
as Unidades 

1 
2 
4 
8 
16 
32 
64 

10 
8 
6,4 
5,1 
4,1 
3,3 
2,6 

10 
16 
25,6 
40,8 
65,6 
105,6 
166,4 

Fonte: Leone 
 
 
Observe que toda vez que se dobra a produção, há uma redução de 20% 

mp tempo gasto (MOD) para produzir a unidade ou lote adicional. De outra forma: a 
unidade: adicional, depois que a produção dobra, precisa dispor de 80% do tempo gasto 
(MOD) para produzir a unidade ou lote antes da duplicação da produção. Esse resultado, 
20% - 80%, foi observado em uma fábrica específica, o que não implica que 
observaremos esse resultado em todas as empresas. 

 
 
 

3.3. A Expressão Matemática 
 
 
 
Considerando o tempo médio (MOD) necessário para se produzir a i-ésima 

unidade ou lote como y1; h0 o tempo médio (MOD) para se produzir a primeira unidade 
(sendo h0 = y0) era taxa de aprendizagem, como sendo a redução percentual do tempo 
quando há aumentos sistemáticos na produção (duplicação, triplicação, etc.), temos: 
 
para o primeiro lote ou unidade:  

y0 = h0(r0) = h0 
 
para os lotes ou unidades adicionais após o primeiro aumento: 

y1 = h0(r1) = h0(r) 
 
para os lotes ou unidades adicionais após o segundo aumento: 

y2 = y1(r) = h0(r2) = h0(r)(r) 
 
para os lotes ou unidades adicionais após o terceiro aumento: 

y3 = y2(r) = h0(r3) = h0(r2)(r) 
 



para os lotes ou unidades adicionais após o enésimo aumento: 
yn = yn-1(r) = h0(rn) = h0(rn-1)(r) 

 
A partir disso, podemos escrever uma expressão genérica como: 

yi = h0(ri) 
 

onde i é o número de vezes que a produção é aumentada (duplicada, triplicada, etc.). 
 
Podemos, portanto, reescrever essa expressão:  

yi = h0(ri)   ou  
yi = h0(kb)i = h0(ki)b 

 
 
onde k é o número correspondente ao tipo de aumento, que deve ser 

sistemático, da produção ( k=2 se a produção duplica; k=3 se a produção triplica, etc.). O 
parâmetro b deve ser tal que:  

 
r = kb  

 
Logo:  

( )kbr loglog =  

k
rb

log
log

=  

 
Cabe observar que o termo ki à corresponde à quantidade de lotes ou 

unidades acumuladas. Suponhamos que a produção seja, sistematicamente, duplicada. 
Portanto, temos k=2, Agora vamos supor que a produção tenha duplicado uma vez, 
temos então um total acumulado de 2 (igual a 21). Se a produção estiver duplicado 3 
vezes teremos uma total acumulado de 8 (igual a 23). Tomando o total de lotes ou 
unidades acumuladas como x, temos:  

xki =  
 

e, portanto: 

( )xh b
y 0=  

 
Podemos utilizar o mesmo raciocínio para chegarmos a uma expressão 

que nos diga o total acumulado de horas (MOD), que passaremos a chamar de zi. Temos: 
para o primeiro lote ou unidade:  

hyz 000 ==  

 
após o primeiro aumento: 

( ) ( )rhrhhyyz +=+=+= 1000101
 

 
após o segundo aumento: 

( ) ( ) ( )rrhrhrhhyyyz 210
2

0002102 ++=++=++=  

 
após o terceiro aumento: 

( ) ( ) ( ) ( )rrrhrhrhrhhyyyyz 3210
3

0

2

00032103 +++=+++=+++=  

 



após o enésimo aumento: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )rrrrhrhrhrhrhhyyyyyz nN

Nn +++++=+++++=+++++= LLL 32100

3

0

2

0003210

 
 

Observe que o termo: 

( )rrrr n+++++ L321  

 
é. a soma de uma progressão geométrica de razão r. Sabemos que: 
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onde: 
Sn  = soma da progressão geométrica 
a1  = primeiro termo da progressão geométrica 
q  = razão da progressão geométrica 
t  = quantidade de termos da progressão geométrica 
 

Portanto, temos: 

( ) 1
132

1

1 −

−
=

−

+++++ r
n rrrrr

n

L  

 
chegando a: 
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onde zn é o total acumulado de horas (MOD) após o enésimo aumento. 
 
 
 
 

4.   Estimando a Curva de Aprendizagem: o uso da Regressão Linear  
 
 
 
Como foi abordado anteriormente, o fenômeno da aprendizagem é típico 

das economias onde os processos produtivos são particionados entre os indivíduos, de 
tal forma que a especialização se coloca como corolário dessa divisão técnica e social do 
trabalho. A idéia por trás desse conceito é de que o aprofundamento das relações 
técnicas de produção e o próprio alongamento do tempo de contato com os instrumentais 
de trabalho, por parte dos agentes responsáveis pela mão-de-obra direta provocam uma 
redução no tempo médio de produção e, por conseguinte, alterando a estrutura de custos 
da firma. 

Uma questão que se faz necessário considerar, é a diferença entre as 
reduções do custo médio em decorrência de economias de escala e a existência de 
componentes de aprendizagem. 

Do ponto de vista teórico, a existência de economias de escala provoca 
redução no custo médio de produção ao mesmo tempo que provoca aumento de 
produção. Na verdade, trata-se de deslocamento sobre a curva de custos. 
Diferentemente, a redução de custos médios provocados pela existência do fenômeno de 
aprendizagem no processo produtivo, significa redução nos custos sem aumento de 
produção. Teoricamente significa deslocamentos da curva de custo médio, provocados 
pelo efeito aprendizado (Hartley, 1986). 



Toda a análise feita anteriormente sobre a curva de aprendizagem, 
considera o modelo mais comum de duplicação de produção. No entanto, ao dobrar a 
produção, o responsável pelos custos deve considerar o impacto desse fator na 
composição e magnitude dos custos, para identificar a existência de economias de 
escala. Isto toma possível a avaliação da empresa sobre a viabilidade financeira da 
decisão de dobrar a produção.  

Custos médios a longo prazo mais baixos nem sempre significam 
economia de escala. Segue uma apresentação analítica da forma de identificação do 
fenômeno de produção em escala: 

 
Ec  = economias de escala 
C(q)  = função-custo  
Q(l)  = função de produção homogênea de grau 1, linear no fator trabalho.  

 
Ec = (ô C(q)/ ôq) / (ôQ(I)/ôl) f-. isto valendo para variaç  

 
 
Temos que: 

( )
( ) llQ

qqCEC ∂∂
∂∂

=
/
/

 

 
isto valendo para variações infinitesimais 

 
 

Ec significa o resultado da relação entre a diferenciação de primeira ordem da função-
custo em relação a produção e a diferenciação da função de produção em relação aos 
insumos utilizados, no caso hipotético, apenas o insumo trabalho. 

 
Para variações discretas, temos que: 

( )
( ) QQQ

CCCE
ttt

ttt
C

11

11

/
/

−−

−−

−

−
=  

 
A existência de economias de escala será percebida a partir da obtenção 

do índice de economia de escala (IES), como segue:  
 

ECIES −= 1  
 
Isto de modo que se IES for positivo, indica existência de economias de 

escala, se menor que zero, indica deseconomias de escala, e se nulo, indica indiferença 
entre dobrar ou não dobrar a produção. Num exemplo simples, podemos verificar o 
seguinte: 

 
Suponhamos que a empresa tenha, no período t, obtido uma produção de 

Q1, cujos custos levantados para tal produção foram de C1. Suponhamos adicionalmente 
agora, que a empresa A resolveu aumentar a planta de produção e verificar a vantagem 
de uma planta maior numa simples análise custo-benefício, obtido a partir do índice de 
escala. Assim no período subseqüente, t+1, a empresa A obteve, como resultado do 
aumento da estrutura produtiva, uma produção que é o triplo da obtida no período 
anterior, contraindo custos que foram o dobro do período anterior, assim temos que: 

xQt 1=  

CCt 1
=    e 



xQQ tt 11
23 ==

+
 

CCC tt 11
23 ==

+
 

 
Logo, temos que, nesse caso: 

( )
( ) QQQ

CCCE
ttt

ttt
C /

/

1

1

−

−
=

+

+  

 
substituindo, temos que 

( )
( ) xxx

CCCEC
111

111

/
/

2
3

−

−
=  

1
1
2
==EC

 

Como temos que, 

ECIES −=1  
1=IES  

 
 
O que indica a viabilidade do aumento da planta de produção a partir da 

verificação de economias de escala. 
 
 
 
 

4.1. O Modelo de Previsão de Custos 
 
 
 
Na discussão do capítulo anterior, vimos que a forma funcional da curva de 

aprendizagem se apresenta sob a forma Y = AXb. Nesse caso, o tempo médio dispendido 
na produção de uma unidade de produção se relaciona de forma exponencial com a 
produção acumulada, "b" indica a taxa de aprendizagem e A o custo unitário de produção 
da primeira unidade, Várias são as formas de se obter a taxa de aprendizagem a partir 
dos dados correntes sobre tempo médio de produção e produção acumulada.2 

Todavia, a estimação mais precisa e confiável dos parâmetros da função 
de aprendizagem só pode ser obtida a partir da análise de regressão. 

Partindo dessa observação, é possível transformar esse modelo acima 
apresentado, que serve para determinação de tempos de produção por unidade para 
uma dada produção acumulada, num modelo de previsão de custos unitários. 

Transpondo-se daquela forma funcional para uma que relacione custos, 
basta-nos apenas ponderar os membros da equação por preços. Assim, temos que: 

QCC
b

t 1=  
onde a variável endógena indica o custo unitário no tempo t para uma 

produção acumulada de Q, ponderada pelos parâmetros C1(custo unitário no tempo 1) e 
b (elasticidades do custo em relação a produção acumulada).  

Linearizando esse modelo, para tanto tomando-se os logaritmos da 
expressão por completa, temos que: 

                                                      
2 Para apresentação de uma série de curvas de aprendizagem e dos métodos 
high-low de estimação do parâmetro b, do modelo de aprendizagem, ver FRANK, 
W. ; FISCHER, P(1985). 



CCC tt b lnln
1ln +=  

 
Nossa intenção é estimar esse modelo. O responsável pelos custos para 

conseguir tal propósito, precisa apenas construir uma série temporal de dados sobre 
custos unitários e produção acumulada da empresa 

O método utilizado é de mínimos quadrados ordinários, abordagem 
claramente de definição de um modelo de regressão lInear. 
 
Hipóteses usuais 
 
 

Nosso modelo de regressão tem os seguintes pressupostos: 
(1)  eXY iii ++= βα  

(2)  eXEY iii ++= βα , que se deriva de (1) a partir de (3) 

(3) ( ) 0=eiE  

(4) ( ) σ 2=eiVAR , que garante a homocedasticidade do resíduo do nosso modelo 

(5) ( ) 0, =ee tiCOV , para todo t diferente de i 
 

Essas hipóteses são as usuais para garantir que nosso modelo tenha um 
erro médio de previsão nulo. Nosso modelo tem média dada pela equação de regressão 
e o resíduo tem distribuição normal com média zero. Assim temos que: 

CCC tt b lnln
1ln +=  

 
será obtido na forma XY ii βα += que nada mais é do que uma forma mais 

conhecida de apresentação da regressão. Ainda que a curva de aprendizagem tenha 
forma matemática de uma curva exponencial, nosso modelo Iog-log lineariza a função e 
nos permite usar o método OLS (ordinary least square). .Os dados que utilizamos são 
referentes a uma série temporal de 16 anos da Du Pont para dados sobre custo utilitário 
e produção acumulada ao longo do tempo.  

 
Ano Custo unitário Produção 
1955 24,96350 1.127 
1956 25,49296 1.239 
1957 25,27027 1.363 
1958 25,44460 1.479 
1959 25,03401 1.580 
1960 24,73404 1.705 
1961 23,12746 1.839 
1962 21,71053 1.988 
1963 21,49410 2.156 
1964 21,24352 2.333 
1965 20,15113 2.511 
1966 20,14652 2.700 
1967 20,35928 2.892 
1968 18,59649 3.078 
1969 16,72316 3.280 
1970 16,41631 3.488 

Fonte: Griffiths, Hill & Judge, 1999 
 
 



Os resultados obtidos da estimação dos parâmetros, através do uso do 
apricativo ...... 

 
 

Equação estimada: 

AQCuCu tt
β

1=  

ACuCu tt Qlnln
1ln β+=  

ACu tt Ql ln
21ln ββ +=  

ACu tt Qln38569641,00190934,6ln −=  
 
Modelo de previsão: 

( ) ACu tt Qanti ββ 2*log
1

=  

 
O modelo de previsão de custos unitários foi construído tomando-se o 

antilog do coeficiente constante (custo da primeira unidade) e substituindo β pelo 
parâmetro b estimado. A confiabilidade de nosso modelo para certos intervalos de 
produção pode ser atestada da análise dos testes. O P-valor para os dois parâmetros 
estimados se mostraram nulos, tomado nosso estimadores confiáveis individualmente a 
um nível de 1 %. O coeficiente de correlação, r2, já que se trata de uma regressão com 
uma única variável explicativa, mostra que nosso modelo de custos é explicação 
consideravelmente pela produção acumulada. Entretanto, o baixo valor (0,66) para o 
teste de Durbin-Watson, revela a possibilidade de existência de correlação espúria. O 
teste dessa hipótese é obtido a partir da verificação de cointegração entre as variáveis. 
Procedemos um teste de cointegração de Johansen. Como o valor em módulo do teste 
foi superior ao valor crítico na tabela, para um intervalo a 1 %, concluímos que a série é 
cointegrada, que segundo o teorema de Engle-Gringer, temos as melhores estimativas, 
ainda que a série seja ou não estacionária.  

 
 
 
 

5. Limitações e Considerações 
 
 
 
O uso do fenômeno da aprendizagem nas empresas gera muitas 

controvérsias entre os contadores, os quais devem ter bastante cuidado ao analisa-lo, 
pois o mesmo não traz tanta segurança em seus resultados e também por ele não estar 
revelando o que acontece verdadeiramente na empresa em termos de reduções de seus 
custos. Toma-se necessário então, a investigação das causas e dos efeitos que levam ao 
fenômeno (aprendizado), devido a interferência e outros fatores (subjetivos ou objetivos), 
na busca da máxima eficiência garantindo com isso um nível de rentabilidade maior. 

Seja um exemplo explicativo para ilustrar essa questão suponhamos que 
ocorreu um aumento na automação da empresa (novas máquinas, equipamentos, mão-
de-obra etc.) que a permitiram produzir mais unidades de produto; com o uso agora de 
uma mão-de-obra indireta, mais especializada, começa a surgir um novo fato de certo 
modo inesperado, dado pelo emprego desta nova força de trabalho, que é a diminuição 
do total das horas de  trabalho ( em economia tal processo é conhecido como "mais valia 
relativa"), ou seja, com a mesma quantidade de horas de trabalho eles são capazes de 
produzir um quantum maior de  produtos, mas, por outro lado gerando maiores custos 
para esta empresa. 



Um outro cuidado é com a aplicação do modelo matemático dai curva de 
aprendizagem, o qual revela alguns pontos de difícil determinação, como exemplo o 
próprio coeficiente de aprendizagem. Devido a essa falta de determinação, os resultados 
por ela apresentados podem estar camuflando os verdadeiros fatos (causas) dessa 
aprendizagem na empresa, fatos estes que podem ser testados sem muitas 
preocupações, até porque o modelo matemático tem sua análise um tanto simplista.  

Uma outra grande limitação do fenômeno da aprendizagem se dá pelo fato 
de não se poder precisar o momento exato de sua ocorrência, ou seja, se a 
aprendizagem permanece ainda em um mesmo ritmo, com as reduções nos custos 
sendo uniformes ou se esse ritmo já começou a mudar, onde com os mesmos 
trabalhadores não se conseguem reduzir os seus tempos de trabalho.  

Se ele está realmente acontecendo (aprendizado) como ter a certeza se 
dobrar à produção os trabalhadores poderão ganhar mais experiência, traduzindo assim 
em reduções nas horas necessárias para se fazer o produto ou serviço em um 
determinado tempo (menor) conseqüentemente com possíveis reduções nos custos? 

Diante do que foi visto a partir das limitações, indeterminações etc., fica 
uma pergunta em aberto, e que não foi possível de ser respondida devido, exigüidade da 
literatura sobre o assunto do fenômeno da aprendizagem que é: será que as horas que 
são reduzidas do trabalho necessário são conseqüência direta do fenômeno da 
aprendizagem e que se traduzem em reduções nos custos das empresas? 
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