
É GUERRA! 
 

Como operações especiais de suporte de TI 
podem fazer a diferença nos momentos de alta 

demanda para o negócio. 
 Prepare-se! 



Quem sou eu? 
 

 Claudia Marquesani 
 

 Gerente de Infraestrutura e Suporte 
 

 ITIL Expert, SCM, COBIT, ISO 20.000 , mas acima de tudo apaixonada por 
gestão de serviços.  
 

 Multinacional Francesa que ajuda a alimentar e vestir mais de 500 milhões de pessoas 

anualmente - originando, processando e transportando cerca de 81 milhões de toneladas de 

commodities ao redor do mundo.    
 

 Mãe do Gustavo e do Gabriel. 

 

 
 
 
 

Apenas mais uma no “campo de batalha” do suporte de TI... 



Porque preparar-se para a Guerra? 
 

Não é preciso ter olhos abertos para ver o sol, nem é preciso ter ouvidos afiados para ouvir o trovão. Para ser vitorioso você precisa ver o 

que não está visível. 
Sun Tzu 

Você conhece realmente o negócio? 
 

 

O que o cliente espera de nós? 
 

 

Sou do Suporte de TI. Como posso adicionar valor para a organização? 
 
 

Quais são os períodos de alta demanda no meu segmento? 
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Conheça seus aliados e “inimigos” 
 
 

Conheces teu inimigo e conhece-te a ti mesmo; se tiveres cem combates a travar, cem vezes serás vitorioso. Se ignoras teu inimigo e 

conheces a ti mesmo, tuas chances de perder e de ganhar serão idênticas. Se ignoras ao mesmo tempo teu inimigo e a ti mesmo, só 

contarás teus combates por tuas derrotas. 
Sun Tzu 

Você sabe o que o que 
eles esperam de você? 

Como neutralizar minhas 

vulnerabilidades?  

Quem são os 
principais 
interlocutores de 

negócio? 
 

 

Como eles  (amigos e 

inimigos) podem ajudar? 
 

Quais são os principais 

pontos de falha 
existentes hoje? 
 

O que realmente lhe 

dá trabalho? 
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Conheça o terreno “onde pisa” 
 
 

Os que ignoram as condições geográficas - montanhas e florestas - desfiladeiros perigosos, pântanos e lamaçais - não podem conduzir 

a marcha de um exército. 
Sun Tzu 

Onde e como devo concentrar meu suporte/recursos? 
 

 

Qual a característica  de cada região e dos usuários do local? 

 

Quais são os dias/horários de funcionamento e de pico? 

 

É possível suportar remotamente? Se não, quais as 

distâncias e tempos que gastarei se precisar de suporte local? 
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Posicione seu exército! 
 
 

Se não é vantajoso, nunca envie suas tropas; se não lhe rende ganhos, nunca utilize 

seus homens; se não é uma situação perigosa, nunca lute uma batalha precipitada. 
Sun Tzu 

Foco?  

A importância do 
posicionamento. 

Força?  

Agilidade? Conhecimento? 

Tática e Planejamento? 
 

Antecipação? 
 

Comando 

Central 
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Estude o que passou: olhe para trás para entender o futuro!  
 

Concentre-se nos pontos fortes, reconheça as fraquezas, agarre as oportunidades e 

proteja-se contra as ameaças. 
Sun Tzu 

Características das demandas do passado. 

 

Últimos incidentes. 

 

Principais problemas , causas e soluções (!?). 
 

 

Tire uma fotografia para comparar  ANTES e DEPOIS. 

 

OUÇA!  
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Defina a estratégia! 
 
 

A estratégia sem tática é o caminho mais lento para a vitória. Tática sem estratégia é o ruído antes da derrota. 

Sun Tzu 

Análise e solução 
de reincidências 

(ANTES da alta 
demanda). 

 

Problemas =  

oportunidade: 
solução definitiva. 

Eliminar/minimizar os 

ponto(s) único(s) de 
falha(s). 

 

Capacidade e 
Contingência (de gente, 

de sistema, de 
equipamentos, de cabo, de 

dados, etc., etc...). 
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Antecipe-se! 
 
 

Faça a pergunta “N” vezes  
(para si, para sua equipe, para o cliente, para os usuários, para os parceiros):  

O QUE MAIS PODE DAR ERRADO? 



Congele: mantenha a disciplina! 

Se quisermos que a glória e o sucesso acompanhem nossas armas, jamais devemos perder de vista os seguintes fatores: a 

doutrina, o tempo, o espaço, o comando, a disciplina. 
Sun Tzu 
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Motive seu exército: qual é o real sentido da “luta”? 
 

Trate seus soldados como filhos e eles te seguirão há qualquer lugar, trate-os como filhos queridos e eles darão a vida por você. 
Sun Tzu 

O que 
motiva? 

Construa 
junto 

Papéis 

Valor 
“eu” 

Valor 
“nós” 

Caminha
da 

Meta 

Somos 
gente! 

Corrija 

Merito
cracia 

E 
depois? 
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A guerra começou: Foco e Comunicação! 
 

Comandar muitos é o mesmo que comandar poucos. Tudo é uma questão de 

organização. 
Sun Tzu 
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Guerra ao vivo: monitore, vigie, não seja atacado! 
 Quem vê tudo, não 

assimila nada! 
Localidade B 

Localidade C 

Localidade A 

Localidade D 

Melhor do que ver, é 
saber como agir. 

O “trio maravilha”: 

necessidade, 
pertinência, ação! 

Controle e Informação: 
Reunião “Bom Dia”, Diário de 
Bordo, Classificação das 
Ocorrências, Indicadores. 

Ser simples e ágil! 

Não há mais do que cinco notas músicas, mesmo assim, a combinação dessas cinco faz surgir mais melodias do que jamais poderá ser ouvido. 
Sun Tzu 
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Agilidade: ser atacado é inevitável , sucumbir nunca! 
 

Entenda os 
incidentes! 

Comunique! 

Reaja Rapidamente 

Seja rápido como um trovão que retumba antes que se tenha podido tapar os ouvidos e veloz como o relâmpago que brilha antes de ter 

podido piscar. 

Sun Tzu 

Ataque e Previna! 
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Uma derrota não é a guerra perdida! 

Para cada vitória sofremos uma derrota. 
Sun Tzu 

Lições Aprendidas! 
 
 

Fortalecimento da Equipe. 

Oportunidade. 

Reação! 
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Replaneje se necessário: a tática não pode ser estática! 
 

A habilidade de alcançar a vitória mudando e adaptando-se de acordo com o inimigo é 

chamada de genialidade. 
Sun Tzu 

Encerre ciclos. 
 
 
Avalie. 

Errar é humano, 
reconhecer o erro é 
sábio. 
 
Mude!  
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E ao final, celebre, condecore, promova: soldados a cabos, 
cabos a sargentos! 

A suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem lutar. 
Sun Tzu 

Feedback. 

Ser transparente. 

Reconhecer talentos. 

Visão do que vem pela frente! 

Comemorar!! 
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Na guerra, almeje o final! 

Não existe nenhum exemplo de uma nação que se beneficie da guerra prolongada. 
Sun Tzu 
 

Foco , pro atividade, agilidade, comunicação, monitoração efetiva: 
apenas durante a “guerra” ou deveria ser “nosso” dia a dia? 
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O verdadeiro objetivo da guerra é a paz. 
Sun Tzu 
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Cláudia Marquesani 
cmarquesani@Hotmail.com 

11-98151-0004 
 

Dúvidas? 
Perguntas? 
Obrigada! 
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