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Resumo:  
Vários estudos sobre o alinhamento estratégico e a aprendizagem organizacional ressaltam sua relevância e atualidade, 
porém evidenciam dificuldades na sua avaliação e mensuração, apresentam lacunas e poucos abordam estes temas 
conjuntamente. Alguns autores criticam a não inclusão de ações individuais e coletivas de natureza mais espontânea, que 
fazem com que as estratégias de negócio e de sistemas de informação (SI) muitas vezes sejam construídas com base na 
improvisação, política, adaptação e aprendizagem. Com o objetivo de verificar de que modo a promoção do alinhamento 
entre as estratégias de negócio e as estratégias de SI é influenciada pela aprendizagem organizacional (AO), para o 
presente trabalho, de caráter exploratório-descritivo, optou-se pelo estudo de dois casos, as instituições de ensino superior 
(IES) UNIJUÍ e UNIVATES, que consideram a participação e as discussões em colegiados. A partir de múltiplas fontes de 
evidências e utilizando-se métodos qualitativo e quantitativo para a análise das estratégias de negócio e de SI, do 
alinhamento estratégico (AE) e da AO, trabalhou-se com categorias e elementos previamente definidos e também inferidos. 
O modelo conceitual da pesquisa emprega o referencial dos tipos estratégicos defensor, analisador e prospector e das 
aprendizagens adaptativa e generativa. Os resultados apontaram haver alinhamento na UNIJUÍ a partir de estratégias de 
negócio e de SI do tipo defensor e na UNIVATES, onde o alinhamento ocorre a partir do tipo defensor e analisador das 
suas estratégias. O estudo também identificou o perfil da AO através de oito diferentes fatores, encontrando-se 
comunicação como o de mais alta percepção e todos eles apresentando resultados positivos nas duas IES, assim como as 
aprendizagens adaptativa e generativa. A análise comparativa entre as IES e a análise das inter-relações entre o AE e a 
AO são exemplificadas com resultados obtidos, que mostram algumas características de aprendizagem generativa e 
fatores da AO, como desenvolvimento intelectual, gestão do capital intelectual e obtenção de conhecimento externo, 
vinculados a algumas estratégias de SI
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