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Este artigo apresenta um trabalho de pesquisa desenvolvido no DEA (Departamento de
Engenhar ia) e NIT (Núcleo de Inovações Tecnológicas) da UNIOESTE  - Universidade
Estadual do Oeste do Paraná. O projeto de pesquisa que or iginou o trabalho denomina-se
Metodologia para Melhor ia da Qualidade e Produtividade em Obras de Caráter Repetit ivo.
Este projeto tem financiamento da FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos. O artigo
descreve pesquisas com teor ia de curva de aprendizado em serviços de obras com caráter
repetit ivo que demonstram aumento da produtividade em função do número de repetições e
dias de execução do serviço. Neste trabalho foi realizado um estudo de eficiência das
curvas de aprendizagem e de diferentes métodos em prever dados futuros. Foram ut ili zados
banco de dados de serviços já executados e simuladas vár ias etapas da produção, prevendo
valores de produtividade futuras e comparando sua eficiência com os dados reais. Os
serviços analisados de vár ias obras foram: alvenar ia interna e externa, reboco interno e de
teto, contra-piso e todas as tarefas de estruturas, desde a execução de formas até a
concretagem. Como resultado da discussão do estudo, apresenta-se os er ros e o grau de
eficiência na previsão dos índices de produtividade, para as diferentes curvas empregadas.
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