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INTRODUÇÃO
O conhecimento é consequência de um processo de aprendizagem organizacional que pode ser o principal meio de obter a renovação estratégica de uma empresa. 
Organizacionalmente é desafiador compreender como se dá a transferência dessa aprendizagem individual para a organizacional, com a intenção de poder gerenciar 
e alavancar nesse processo, direcionando-o para as estratégias e criando uma cultura organizacional que a favoreça. Ainda ocorrem mudanças constantes no ambiente 
empresarial e há necessidade de adaptação. Assim, a aprendizagem organizacional é uma adaptação das empresas ao ambiente.

OBJETIVO
O objetivo deste projeto de dissertação é entender como a interação entre aprendizagem individual e aprendizagem grupal contribuem para as mudanças nos resultados de 
aprendizagem organizacional nos serviços de negócios intensivos de conhecimento.

METODOLOGIA
Foi realizada uma pesquisa qualitativa, de caráter exploratório e descritivo. A estratégia é o estudo de caso múltiplo e como técnicas de coleta de dados foi utilizada entrevistas 
em profundidade, observação direta e análise documental. As equipes pré-selecionadas para o estudo são pertencentes a instituições de ensino de nível superior do RS. 
As equipes desenvolvem suas atividades para atender ao programa Negócio a Negócio do SEBRAE. Foram entrevistados os agentes de orientação empresarial que realizam 
os serviços intensivos em conhecimento, seus supervisores e secretárias. Quanto aos agentes de orientação empresarial, que são os indivíduos foco da pesquisa, estes foram 
entrevistados até haver saturação da teoria. 
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RESULTADOS PREVISTOS
Pretende-se que os objetivos específicos sejam atendidos da seguinte maneira:
a)  analisar como ocorre a aprendizagem individual e grupal;
b)  identificar as características individuais facilitadoras para a aprendizagem grupal;
c)  descrever o desenvolvimento de processos formais e informais para a aprendizagem; 
d)  identificar os resultados da mudança de aprendizagem;
e) analisar como as características dos serviços de negócios intensivos em conhecimento interferem nos processos formais e informais de aprendizagem.

   
Estima-se que ao realizar estes objetivos, se consiga analisar a contribuição da interação entre a aprendizagem individual e a aprendizagem grupal para as mudanças nos 
resultados de aprendizagem organizacional nos serviços de negócios intensivos de conhecimento, obtendo benefícios a academia e ao meio empresarial de serviços intensivos 
de conhecimento. O que se pretende que possa interferir consequentemente nas empresas atendidas por serviços dos KIBS, trazendo por sua vez uma melhora mercadológica
e econômica.
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