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RESUMO 
 
A tomada de decisão de um gestor de nível tático requer aptidão, capacidade, 
preparo e o uso correto de informações confiáveis acerca de um problema a ser 
resolvido. Neste contexto, a Tecnologia da Informação (TI) vem contribuir e 
agregar, com a geração de informações e soluções que contribuem para a 
organização e otimização de rotinas operacionais. O objetivo deste trabalho foi 
realizar um levantamento bibliográfico sobre o uso e a influência da Tecnologia da 
Informação na tomada de decisões de um gestor em nível tático. Para se efetivar 
este trabalho foram realizadas consultas em base de dados sobre o assunto, bem 
como em artigos técnicos científicos e livros texto acerca do tema proposto. O uso 
das Matrizes na tomada de decisão de um gestor de nível tático se faz de grande 
importância, visto que, quando utilizada de modo prudente, tende à minimizar 
riscos e à potencializar o ambiente operacional; culminando em decisões acertadas 
e de qualidade. 
Palavras-chave: Tomada de decisão, Tecnologia da Informação, Gestão, Nível 
tático, Matrizes  
 
 
ABSTRACT 
 
Decision making by a tactical manager requires skill, ability, preparation and the 
correct use of reliable information about a problem to be solved. In this context, 
Information Technology (IT) contributes and adds, with the generation of information 
and solutions that contribute to the organization and optimization of operational 
routines. The objective of this work was to conduct a bibliographic survey about the 
use and influence of Information Technology in the decision making of a manager at 
tactical level. In order to carry out this work, consultations were conducted in 
databases on the subject, as well as in scientific technical articles and textbooks on 
the proposed theme. The use of Matrices in the decision making of a tactical 
manager is of great importance, as when used prudently it tends to minimize risks 
and enhance the operating environment; culminating in sound and quality decisions 
Keyword: Decision-making, Information Technology, Management, Tactical level, 
Matrices 
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1 INTRODUÇÃO 

A tomada de decisão sobre a abordagem de questões em condições adversas 

requer pessoas aptas, preparadas e capacitadas para lidar com problemas complexos. 

Além disso, as decisões corretas devem ocorrer em um espaço de tempo rápido 

combinado com um método estruturado que garanta ao tomador de decisões um 

panorama e um entendimento amplo do ambiente complexo e com inúmeras variantes 

que podem ser alteradas a qualquer momento.  

De acordo com Domingues et al. (2015), no século XX, a tecnologia da 

informação se transformou em um fator de equilíbrio e decisão das corporações, em 

auxílio a setores fundamentais das organizações. 

O importante é partir da premissa de que a tomada de decisão simples ou 

complexa requer o reconhecimento da necessidade de informação, e que esta seja a 

mais completa possível para minimizar os riscos; potencializando a clareza do 

ambiente operacional para que se tome decisões acertadas e de qualidade. 

A estruturação de uma metodologia que ampare o processo da tomada de 

decisão deve procurar ser lógica, para que os riscos não passem de forma a não 

serem mapeados durante as análises das condicionantes; e para que a absorção de 

todos esses fatores na incorporação do processo de decisão resulte em um processo 

mais ágil. 

A realização de pesquisas pode contribuir para se conhecer melhor os objetivos 

dos processos internos e externos de inúmeros ambientes em nível tático. Com a 

contribuição do processo de análises das tecnologias, pode-se construir e consolidar 

pesquisas, obtendo-se dados fidedignos que orientarão as estratégias das escolhas. 

Segundo Daniel Kahneman (2011), o pensamento e a sua formação na tomada de 

decisão, bem como a sua compreensão, são decorrentes dos complexos processos 

mentais humanos. As emoções ligadas ao instinto de sobrevivência explicam as 

anomalias do entendimento que se tem sobre a realidade, e consecutivamente 

interferem na tomada de decisão do comandante em nível tático. Deste modo, as 

emoções podem interferir no cálculo dos riscos que podem acontecer devido um 

processo de decisão equivocado. 

Assim, o objetivo deste trabalho é catalogar os problemas que serão objetos de 

análise para a tomada de decisão; que de fato quando listados, contribuem para uma 

melhor visualização da escolha a ser tomada. Além disso, será levantada a ordem de 

importância destes problemas; possibilitando, assim, a concentração dos esforços nos 

itens mais graves na busca da solução mais eficaz. 
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1.1 PROBLEMA 

A temática da tecnologia da informação como ferramenta na tomada de decisões 

avança exponencialmente por meio dos avanços tecnológicos e do aprofundamento de 

estudos de maneira a facilitar escolhas. As escolhas possuem muitas variáveis por 

estarem inseridas em ambientes de inúmeras incertezas e variantes, ou seja, contextos 

distintos e únicos comparados uns com os outros. 

 Nessa busca por ferramentas que auxiliam gestores, novos processos 

substituem os antigos; resultando em necessidades de adequação e adaptação a 

processos tecnológicos que ora se sobrepõem uns aos outros, ou apenas surgem 

como um novo processo lógico. 

A questão primordial que surge do panorama apresentado é que gestores em 

nível tático sempre precisarão tomar decisões, ora simples ora complexas, em 

contextos com poucas ou com muitas variantes. Desta maneira, a tecnologia da 

informação (que utiliza matrizes lógicas, matemáticas e de inteligência artificial), se 

consolida como uma ferramenta que minimiza o erro do gestor em nível tático. 

Gestores em nível tático são indivíduos que gerenciam e administram pessoas ou 

bens pelos processos de organização, planejamento, direção e controle. O indivíduo 

que é gestor em nível tático possui várias características humanas singulares, 

inerentes a sua criação por meio de experiências que variam de pessoa para pessoa. 

Contudo, a “decisão” a ser tomada em suas questões é uma atitude comum a todos 

que atuam em nível tático.  

Assim, para os gestores de nível tático, consolida-se a necessidade de adaptação 

a novos processos provenientes do aparecimento de novas tecnologias, que surgiram 

para auxiliar como ferramenta metódica de um processo lógico na tomada de decisão; 

que procura minimizar o erro fazendo com que sejam maximizados os acertos. 

  Neste contexto, como são e funcionam os processos metódicos para tomada de 

decisão que são utilizadas como ferramentas na tecnologia da informação? A sua 

importância? E como um gestor em nível tático deve aprender e se adaptar a esses 

processos de forma bem utilizar essa ferramenta na tomada de decisão?   

 

1.2 OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GERAL 

Levantar as diferentes ferramentas da Tecnologia da Informação e analisar a 

forma de emprego das mesmas nas tomadas de decisão de um gestor tático. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-  Analisar os diferentes tipos de ferramentas da Tecnologia da Informação; 

- Selecionar os modelos mais utilizados para a prática de tomada de decisão por 

gestores; 

-  Analisar os processos de utilização dos meios de tecnologia selecionados para 

a tomada de decisão por gestores; 

- Analisar o processo integrador das tecnologias da informação selecionadas para 

as tomadas de decisões com as características dos gestores de nível tático. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

No decorrer das últimas décadas houve um aumento exponencial dos avanços 

tecnológicos, que se caracterizam por “saltos” quantitativos e qualitativos de processos 

e meios utilizados. As novas tecnologias se sobrepõem as antigas, tornando-as 

obsoletas; ocorrendo a necessidade de adequação constante à nova realidade.  

Um dos setores que mais tem modificações nas tecnologias que surgem ou se 

sobrepõem é o setor de informática. Esse aparecimento e aperfeiçoamento de novas 

tecnologias e processos referentes à informação têm, dentre outras finalidades, auxiliar 

gestores na tomada de decisões. 

A informação sempre foi essencial para a formação do conhecimento humano e 

fornece importantes subsídios para uma tomada de decisão mais acertada na premissa 

de se minimizar os erros, ou seja, potencializar ao máximo possível os acertos. 

Assim, tendo em vista a importância e a necessidade de atualização e adequação 

dos gestores em nível tático com as novas tecnologias da informação e com a nova 

realidade no século XXI, este estudo permitirá evidenciar um panorama de matrizes 

disponíveis para gestores em nível tático do Exército Brasileiro; servindo como base 

para as decisões a serem tomadas em diferentes ambientes, tanto tático operacional 

quanto administrativo. 

 

 

2 METODOLOGIA 

A revisão de literatura foi baseada em levantamentos bibliográficos, pesquisa 

em artigos científicos sobre o assunto abordado, pesquisa em livros referentes ao tema 

alvo, pesquisa em base de dados científicas disponíveis em plataforma online e em 

dissertações técnico-científicas. 

O pesquisador foi o instrumento da coleta de dados em artigos científicos e 

bases bibliográficas, sendo uma pesquisa de caráter exploratório; com o levantamento 

de informações básicas e direcionadas ao tema proposto. 
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2.1 REVISÃO DE LITERATURA:  

 

A revisão de literatura se mostra vasta e de grande aplicação, o que fica evidente 

nos inúmeros estudos e trabalhos sobre tecnologia da informação aplicadas nas 

tomadas de decisão.  

De acordo com Almeida e Oliveira (2019),  

A tecnologia está mudando de forma acelerada o mundo. E esse novo 
mundo será, em grande medida, moldado pela convergência digital, 
resultante da fusão das Tecnologias da Informação (TI), das 
telecomunicações e da multimídia. (ALMEIDA; OLIVEIRA, 2019, p.1) 

 
 

Já Rezende (2002, p. 84), aplica a visão conforme preceitos empresariais, porém 

não foge da aplicação para gestores em nível tático e dentro do âmbito do Exército 

Brasileiro, então podendo fazer-se referência e aproveitamento no âmbito da força 

terrestre que, 

Os sistemas de informação são o conjunto de partes (quaisquer) que 
gerem informações, ou, também, o conjunto de software, hardware, 
recursos humanos e respectivos procedimentos que antecedem e 
sucedem o software. Têm como maior objetivo o apoio nos processos de 
tomada de decisões na empresa, e seu foco está direcionado ao 
principal negócio empresarial. (REZENDE, 2002, p.84) 

 

 

Batista (2019) afirma em seu trabalho que a aplicação das Tecnologias da 

Informação (TI) no Exército Brasileiro não é muito diferente daquelas aplicadas em 

empresas do setor privado, visto que, em termos de organização, ambas precisam de 

um sistema de organização. 

Castells (1999, p. 222) afirma que “informações adequadas são cruciais para o 

desempenho da empresa”. O mesmo acontece nas atividades militares que necessitam 

de informações a todo tempo, sejam para consolidar os planejamentos iniciais ou para 

adequar mudanças no decorrer das operações.  

Pinheiro (2008) afirma em seu trabalho que os objetivos das Operações de 

Informação é proporcionar aos comandantes, conhecimento atualizado e fiel da 

situação; sendo este indispensável no gerenciamento de qualquer campo de batalha. 

Assim, uma tecnologia eficiente é primordial para se alcançar a excelência nos 

planejamentos e na gestão de estratégias operacionais. 

De acordo com o que é descrito por Castells (1999), na caracterização da atual 

revolução tecnológica, é de grande valia a aplicação dos conhecimentos relacionados a 

geração de informações e de dispositivos de processamento/comunicação da 

informação; visto que as informações coletadas tem por finalidade subsidiar as 

operações militares, e devem ter um processamento e aplicações corretas para que 
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possam basear com máxima exatidão aos propósitos a que se destinam e facilitar para 

o gestor as decisões de forma a minimizar os erros.   

Segundo Castells (1999) “a tecnologia da informação tornou-se ferramenta 

indispensável na implantação efetiva dos processos de reestruturação 

socioeconômica.” 

Ressalta ainda que 

As novas tecnologias da informação desempenham papel decisivo ao 
facilitarem a flexibilidade, proporcionando ferramentas para a formação 
de redes, comunicação a distância, armazenamento / processamento de 
informação no processo decisório. 

 

Assim, a revisão da literatura e a contribuição de especialistas acadêmicos sobre 

os estudos de tecnologias da informação e tomadas de decisão se destina a dar 

embasamento para a confecção de um trabalho que possa ser aplicado em âmbito 

Exército Brasileiro, especificamente para os gestores em nível tático. 

Em seu trabalho, Soares et al. (2011) descreve que a TI deve gerar soluções que 

contribuam com a organização dos dados intra e interdepartamentais, contribuindo com 

a tomada de decisão na organização 

As classificações dos tipos de decisões, de acordo com Uplex (2019), são 

divididas em 3 categorias, onde necessariamente se complementam para alcançar um 

objetivo e as decisões passam por todo o extrato de uma organização (Figura 1).  

 

 
Figura 1:Estratos de organização da tomada de decisões 

 

Sendo as decisões dividas em suas 3 categorias que se apresentam, conforme 
o Uplex (2019): 

As decisões estratégicas, são o planejamento traçado pela presidência, 
diretoria e acionistas de uma empresa, onde são definidos: Visão e 
missão da empresa, Orientação externa, Objetivos de longo prazo, 
Objetivos gerais e Planos genéricos. 

http://www.portal-administracao.com/2014/07/planejamento-estrategico-tatico-operacional.html
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As decisões táticas, são tratadas pela gerência e coordenação da 
empresa, sendo divididas por unidades departamentais, essas decisões 
são: Visão por unidade de negócio, Objetivos de médio prazo e 
Definição das principais ações por departamento. 

As decisões operacionais se remetem a execução do planejamento e 
estratégias definidas pela diretoria e gerência. Os líderes de operações 
são diretamente responsáveis pelas decisões: Divisão de tarefas 
rotineiras, Objetivos de curto prazo e Definição de objetivos e resultados 
específicos. 

 

Onde ficou caracterizado os tipos que são mais utilizados para basear as opções 

para a consolidação de processos. Que segundo Uplexis Tecnologia (2019) a revisão 

das melhores ferramentas para a tomada de decisão passa pelo levantamento de 

dados onde:  

Os tomadores de decisões da atualidade reconhecem o papel 
fundamental exercido pelo grande volume de dados. Os gestores se 
tornam cada vez mais analíticos. Conhecimento em gerenciamento de 
grandes volumes de dados, estatística e entre outras características de 
analise se tornam imprescindível no perfil dos gestores atuais. 

Ainda de acordo com Uplexis Tecnologia (2019): 

Fazer uso de ferramentas que mensuram os dados gerados por usuários 
da internet e até mesmo consumidores finais de mercados físicos, é 
essencial para se tomar as melhores decisões. As formas de adquirir 
dados relevantes se tornaram melhores, 

2.2 INSTRUMENTOS: 

Para se obter uma melhor visão acerca dos processos e ações definidos pela 

empresa, ter uma maior variedade de ferramentas de análise torna-se essencial para o 

monitoramento de ações internas e externas da empresa (UPLEXIS, 2019).  

Assim, de acordo com Uplexis (2019), pode-se destacar dez ferramentas 

principais que estão envolvidas e são consideradas de importância no processo de 

tomada de decisão: 

A Pesquisa é a primeira das ferramentas, visto que é uma das mais importantes 

para se adquirir informações primárias e secundárias. Existem dois tipos de pesquisas: 

as internas e as externas. As pesquisas internas geralmente são referentes ao 

desempenho das operações da empresa bem como sobre a satisfação de seus 

colaboradores. Já na pesquisa externa, objetiva-se traçar o perfil do publico alvo, suas 

principais características, além de buscar o conhecimento de todos os fatores 

mercadológicos que sejam essenciais. 

A segunda ferramenta é a Matriz Swot, bastante eficaz no que diz respeito à 

análise de cenários, sejam eles internos ou externos. Ela deve fazer parte de qualquer 

decisão estratégica que visa conhecer os pontos relevantes e irrelevantes no processo 
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decisório empresarial. Ela aborda pontos como: Forças, fraquezas, ameaças e 

oportunidades. 

A terceira ferramenta é a Teoria, ponto de partida para a tomada de decisão 

eficiente. Dentre as cinco principais teorias utilizadas no campo da administração, 

pode-se destacar:  

1) Administração cientifica: Racionalização do trabalho no nível operacional 

2) Teoria clássica: Organização formal, princípios gerais da administração, 

funções do administrador.  

3)Teoria das relações humanas: Organização informal, motivação, liderança, 

comunicações e dinâmicas em grupo.  

4)Teoria do comportamento organizacional: Estilos de administração, teoria das 

decisões, integração dos objetivos e organizações individuais. 

5) Teoria da contingência: Análise ambiental e abordagem de sistema aberto.  

A quarta ferramenta de importância a ser destaca são os Gráficos, que são 

modelos estatísticos que visam expressar de forma visual valores numéricos, em 

formatos diferentes, objetivando de facilitar a compreensão. Pode ser utilizado por 

todas as áreas dentro de uma empresa, para demonstrar a performance das ações 

realizadas nos departamentos. Vários são os modelos que podem ser utilizados: 

Gráfico de linhas, Gráfico de barras (vertical e horizontal) e Gráfico de setores. 

As Tabelas fazem parte da quinta ferramenta. Elas visam demonstrar todos os 

dados estatísticos em um formato detalhado. A visualização das tabelas facilita ao 

gestor a compreensão de de cada ação e seus resultados. É uma das ferramentas 

mais utilizadas dentro das empresas e é a melhor forma de relatar todos os processos 

empresariais.  

Os Diagramas são considerados a sexta ferramenta. Eles são gráficos de duas 

dimensões cujo objetivo é transmitir de forma simplificada o conceito de ideias. Pode 

ser formulada através de conceitos qualitativos e quantitativos, mas, a sua essência 

está totalmente voltada para a estatística.  

O Controle de Qualidade é citado como a sétima ferramenta, e pode ser utilizada 

em qualquer tipo de organização. A finalidade do controle de qualidade é estabelecer 

padrões e procedimentos, bem como políticas e ações, uniformemente. Ela visa 

considerar o grau de satisfação que as ações empresariais exercem em seus clientes e 

consumidores, acionistas, funcionários, parceiros e fornecedores. Uma vez de posse 

dessas informações é possível avaliar a performance dos esforços da empresa e 

evidenciar possíveis erros. A sua identificação é imediata e sua correção precisa ser 

mais rápida. 

http://escoladegestores.mec.gov.br/site/4-sala_politica_gestao_escolar/pdf/saibamais_5.pdf
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Compondo a oitava ferramenta estão os Sistemas de Informações, que tem por 

finalidade disseminar dados que representam informação para usuários e clientes. Os 

sistemas de informação podem ser automatizados (sistema informacional 

computadorizado, desenvolvido através de processos aplicados por máquinas) e 

manuais (ações que abrangem pessoas e métodos organizados de coletar e processar 

os dados) 

A nona ferramenta indicada são os Questionários e entrevistas. Essas 

são ferramentas de coleta de dados que contribuem para decisões efetivas. Pode-se 

afirmar que esse tipo de ferramenta é um complemento da ferramenta “Pesquisa”. A 

finalidade de utilizar essa ferramenta, é a busca por dados primários que podem 

contribuir efetivamente para melhorias de decisões já tomadas e na estrutura de novas 

decisões estratégicas. 

E, finalmente, a décima ferramenta é o uso de Softwares de gestão. O uso da 

tecnologia, aperfeiçoou a maneira de como as empresas coletam e processam dados 

fundamentais para a tomada de decisão. O mercado hoje é repleto de softwares de 

gestão que permite as organizações acompanhar processos internos de suas 

operações, além da sua performance e processos externos, tais como, público-alvo e 

mercado.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com o estudo de diversas bibliografias acerca do tema sobre a 

tomada de decisões, a metodologia que mais é empregada nos meios militares, 

principalmente no que tange a planejamento e execução de Operações Terrestres 

são as Matrizes. O fato de cruzarem dados faz com que ofereçam uma análise 

sistemática sequencial de ações e procedimentos, que quando adotados podem 

apoiar a decisão de um comandante em nível tático. 

Como o exemplo, pode-se destacar a análise dos fatores da decisão (Missão, 

Inimigo, Terreno, Condições Meteorológicas, Meios, Tempo e Considerações Civis), 

que quando confeccionada em formato de matriz oferece um planejamento 

minucioso e detalhado, oferecendo assim subsídios para uma Operação Militar que 

tende a ser exitosa, diminuindo a tendência do fracasso e maximizando o sucesso. 

Os oficiais e praças do Exército Brasileiro nas escolas de formação por meio 

de instruções entram em contato com diversos cenários operacionais; os quais se 

fazem necessários para o planejamento da execução de uma Operação Militar; 

processos racionais que necessitam do levantamento de inúmeras informações e 

http://blog.uplexis.com.br/conheca-os-instrumentos-de-coleta-de-dados/
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cruzamentos de dados para se cumprir variadas missões táticas. Neste contexto o 

aluno oficial e praça precisa desenvolver a metodologia para cruzar dados em 

diversos ambientes operacionais e ao fazerem isso estão praticando 

constantemente a utilização de matrizes. 

Todos os oficiais ou praças já tiveram em algum momento o acesso ao 

conhecimento necessário para realizarem o cruzamento de dados, que nada mais é 

do que matriz. 

Sendo constantemente utilizado no planejamento das atividades militares 

cotidianas nas Organizações Militares as matrizes oferecem subsídios para a 

tomada de decisões dos comandantes em nível tático. 

 Outro fator levantado que auxilia o reforço nos modelos utilizados de 

matrizes, que segundo Kahneman (2011), sintetiza que indivíduos e grupos de 

pessoas precisam de métodos e mecanismos para as decisões a serem tomadas. 

Existe a necessidade de se registrar todos os processos de decisões tomadas, 

dentro de uma organização para que se possa aprender com os mesmos erros; e na 

grande maioria das vezes não acontece por erro, mas sim porque os gestores não 

querem se deparar com seus próprios erros. E isso prejudica a avaliação das 

decisões que foram tomadas acertadamente. 

Ainda de acordo com Kahneman (2011), a própria razão humana faz com que 

ocorram erros sistemáticos. Assim, para tomar decisões mais acertadas, é 

necessário que se fique atento; e buscar soluções para evitar os insights 

comportamentais na tomada de decisões de modo a minimizar os vieses 

psicológicos que fazem com que os erros sistemáticos do comportamento individual 

ocorram. 

A perspectiva que trata de decisões tomadas sobre o risco faz com que a 

aversão das perdas comprometa e influencie todo o processo de tomada de 

decisões, ainda mais com inúmeras variáveis de incerteza e complexidades. A 

aversão a perdas é uma variável que faz com que a decisão seja paralisada ou 

tende a ficar em uma inercia de imobilidade, ficando assim, mais difícil tomar 

qualquer decisão. 

Em geral as pessoal acham que estão mais aptas a entenderem o que está 

acontecendo no presente do que realmente estão de fato. O entendimento de 

situações que já aconteceram para projetarem como um panorama no futuro pode 

criar uma ilusão de que através de decisões tomadas erradas no passado em 

ambientes com inúmeras variáveis, que são únicas e complexas, possam ser 

projetadas no futuro de forma a se prever o que irá acontecer. Mas, deve ser levado 
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em consideração o contexto, que se devem tomar as decisões que são inúmeras, 

únicas e complexas no interim do tempo. 

 
 
 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do que foi proposto inicialmente para este trabalho, qual seja obter um 

produto final que auxilie no planejamento do comandante em nível tático atinente as 

decisões sobre operações militares por meio da apresentação dos aspectos a serem 

considerados durante o processo decisório, pode-se considerar que os objetivos 

foram atingidos, uma vez que a metodologia da matriz que é amplamente utilizada 

dentro do Exército Brasileiro oferece uma ferramenta eficaz no arcabouço de 

subsídios necessário para as tomadas de decisões, ressaltando a importância de tal 

atividade. 

A revisão de literatura possibilitou concluir que o aperfeiçoamento das 

habilidades de tomada de decisões sob pressão requer preparo prévio, revisão da 

metodologia e planejamento empregados, aconselhamento e implementação no 

tempo, levando em consideração uma possível falha. 

Assim, quando uma decisão é tomada e é apoiada pelo comandante, cria-se a 

tendência de alinhamento das pessoas, com a consequente não discussão as 

objeções da decisão tomada, sendo um método adotado em setores privados.  

Em geral a incerteza e a falta de informações suficientes pioram todas as 

tomadas de decisões de gestores em nível tático, aumentando a suscetibilidade a 

erros e fazendo com que se torne mais difícil os cálculos de riscos que podem 

acontecer. 

Conclui-se, portanto, que a utilização de matrizes como prática na tomada de 

decisão se faz de grande importância, sendo amplamente recomendadas para que 

sejam utilizadas ao máximo nos processos de decisão dos gestores em nível tático, 

a fim de se minimizar ao máximo possíveis chances de erros e comprometimento da 

missão. 
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ANEXO A: Solução Prática 

A presente pesquisa concluiu que as matrizes são ferramentas que 

devam ser amplamente utilizadas pelos gestores em nível tático durante todo o 

processo de planejamento e execução de Operações Militares do Exército 

Brasileiro. Desta forma, o militar deve conhecer os conceitos necessários para 

confeccionar uma matriz para que ela reflita na prática operacional a sincronia 

de informação com o foco de aumentar a capacidade das ações combinado 

com a utilização da tecnologia de cruzamento de dados em fases de 

processos. 

Para que a capacidade de tomada de decisões utilizando matrizes sejam 

bem acertadas é importante que: 

- Os militares tenham o entendimento de que a utilização de matrizes 

auxilia como ferramenta na tomada de decisões. 

- Os militares tenham o entendimento dos conceitos e processos 

necessários para se criar uma matriz eficaz e eficiente 

- A utilização do manuseio de matrizes deve ser estimulada por meio do 

ensino durante toda a carreira militar, desde as escolas de formação e cursos 

de especialização com práticas e exercícios. 

-  Durante as Operações Militares é importante que seja confeccionado 

matrizes de forma a sincronizar as ações, de maneira a prever possíveis 

cenários e desdobramentos operacionais. 

- A atualização das matrizes como um todo se faz necessária toda vez 

que há a necessidade de ajustes pontuais, para evitar erros sequenciais, ou 

seja, e em modo cascata. 

-  A confecção de matrizes mitiga erros sistêmicos no planejamento 

operacional. 

- A confecção de matrizes pelos gestores de nível tático, que por meio 

de seus planejamentos e ações, que objetiva a atingir as decisões estratégicas, 

deve ser levada como premissa básica de planejamento. 

- O emprego de diversos meios eletrônicos pode auxiliar na confecção 

de matrizes para a tomada de decisão, por exemplo: notebook, tablets, 

smartfones, dentre outros. Nos dias atuais é imprescindível a utilização de 

diferentes tecnologias. 
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