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A Surya chega aos 20 anos fortalecida
por todas as transformações e inovações
constantes, que se cruzam e se costuram
com todas as evoluções que viveu
nestas duas décadas tão dinâmicas.
Olhando para a nossa história hoje,
faz parecer que o tempo passou
rapidamente, como tudo o que é feito
com intensidade e dedicação.
Por isso, ao planejar este momento
de comemoração não poderíamos deixar
de entregar um conteúdo que celebrasse
o que passou e vislumbrasse o futuro.
Esse report faz um resgate dos principais
momentos dos 20 anos de história

da Surya, com um enfoque nos principais
marcos da Agilidade de Negócios,
que sempre motivou nossas atitudes,
práticas e jeito de ser. Por isso, o que nos
torna referência em Agilidade de Negócios
é o fato de que acreditamos nela muito
antes de se tornar popular e hype.
Esperamos que você aprecie este conteúdo
tanto quando nós, ao produzi-lo,
e que possamos contar com você
para construir os próximos 20 anos.
Um abraço,
Márcia, Mateus, Luiz e equipe Surya.
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2001
Foto de Arnaud Mesureur

Ano que marcou a entrada do novo milênio,
o nascimento de uma nova era.
O mundo observava uma desaceleração
na atividade econômica. Justamente
por isso, as empresas estavam buscando
ganhos significativos de eficiência
e melhorias de qualidade para enfrentar,
ao mesmo tempo, promessas vindas
de novas tecnologias e a incerteza que
as acompanhavam. Em linhas gerais,
podemos dizer que 2001 também abriu
caminhos para o

pensamento ágil
com a publicação do Manifesto para
Desenvolvimento Ágil de Software.

2001 TAMBÉM
MARCA A HISTÓRIA
DA SURYA.
Foi neste ano que ela nasce já com
as bases sólidas do pensamento Lean
e Agile. Sua jornada começa no Centro
de Empreendimentos em Informática
da UFRGS, onde permanece por 6 anos.
Nesse período, tornou-se parceira
da FAURGS em projetos no Brasil
e no exterior, sendo a responsável pelo
desenvolvimento de portais de informações
para o Ministério do Planejamento
de Angola, em 2006.

2001

COMEÇO DO
SÉCULO 21

Foto de Jukan Tateisi
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Início dos debates sobre sociedade livre e plural.
Avançávamos na era da Sociedade da Informação.
O mundo era apresentado
para a Economia da Inteligência.
Negócios baseados em Tecnologia
ganhavam cada vez mais força.
Os debates sobre Cidades Inteligentes
e Reconhecimento Facial ganham espaço
nos fóruns de inovação pelo mundo.

2001

O QUE IMPULSIONAVA AS
MUDANÇAS NO MUNDO EM 2001?

Foto de Yeshi Kangrang
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Twiiter
Wikipedia
Primeira cirurgia robótica
completa entre dois continentes.
Advanced Cell Technologies
alarmou o mundo ao anunciar
que tinha feito a primeira
clonagem experimental humana.

Foto de Candice Seplow

2001

O QUE SURGIU
EM 2001 E MUDOU
O MUNDO?
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2008
Foto de Matteo Catanese

2008

UM ANO DE QUEBRA
DE PARADIGMAS.
Os desafios econômicos reforçavam
a imagem de um mundo complexo, incerto
e volátil. O mundo da gestão percebeu
que por muitos anos, a economia mundial
vinha sendo alicerçada em objetivos
de ganhos no curto prazo. A crise
financeira impulsionou a reflexão
de negócios de impacto. Ou seja,
muitos líderes empresariais começaram
a repensar sua forma de fazer negócio,
libertando a inovação das amarras
do conservadorismo e trazendo o debate
para ações de impacto positivo
na sociedade.

Este contexto levou a SURYA
em direção à Análise de Negócios.

Uma consagração do jeito de ser e fazer
negócios com o pensamento ágil.
No ano seguinte, em 2009,
Luiz C. Parzianello, fundador e atual CEO,
integrou o grupo de autores da Extensão
Ágil do BABOK (Business Analysis Body
of Knowledge), que se reuniram em
Salt Lake City, EUA, em 2011 para debater
os temas essenciais da agilidade que seriam
incorporados nos estudos da Análise
de Negócios. Kevin Brennan, então líder
do IIBA (Instituto Internacional de Análise
de Negócios), afirma que a extensão Ágil
contém “ideias úteis a todos os analistas
de negócios, mesmo que não trabalhem
em ambientes ágeis”.

Foto de Ryoji Iwata

9

O Orkut era a rede social
mais popular do Brasil,
com 40 milhões de usuários.
Em 2008, Barack Obama
foi eleito presidente dos Estados
Unidos - o primeiro negro
a governar o país.
HTC lança o primeiro
smartphone com Android.

Iphone completa seu primeiro
ano de lançamento.
A Estônia, pequeno país
no nordeste da Europa,
foi considerado um dos países
com maior facilidade
para negócios do mundo.
Hoje desfruta de um dos
governos mais inovadores
do mundo.

2008

O QUE IMPULSIONAVA
AS MUDANÇAS NO MUNDO EM 2008?

Foto de Thom Milkovic
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Continuous Business
Discovery and Delivery,
abrindo o caminho para mais
uma grande iniciativa, o canal

Lean Business Analisys
Brazil no YouTube.

2010

Parzianello palestra em São Paulo
sobre o tema Lean Business Analysis
e utiliza, pela primeira vez, o termo

Foto de Max Whitehead
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2011
Foto de Denys Nevozhai

O rápido avanço tecnológico e a disparada
das gigantes da tecnologia em melhorar
e lançar novos modelos de smartphones
e tablets deram força a um novo segmento
de negócio representados por aplicativos
móveis. Isso fez com que a lógica
de consumo e comportamento
dos clientes fosse radicalmente alterada.
Novamente surge a necessidade
de mudança dos modelos de negócio,
exigindo maior flexibilidade
organizacional para atender a essa nova
maneira que os clientes se relacionam
com as marcas.

2011

SURYA E OS
NOVOS MODELOS
DE GESTÃO
Essa transformação inspirou também
avanços no modelo de negócios
da SURYA e o reconhecimento nacional
dos movimentos da empresa, motivando
mais uma evolução. Com suas raízes
nos pensamentos Lean e Ágil,
a SURYA compreendeu rapidamente
os benefícios da

Agilidade na Gestão
Empresarial
e como esse assunto deveria circular
na esfera mais alta das organizações.

Foto de Kevin Y
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Apple lança o iPad 2,
a segunda geração de seu tablet

Também em 2011 foi lançado
o iFood

Microsoft compra o Skype
de grupo de investidores
por US$ 8,5 bilhões.

Rede social Facebook ultrapassa
o Orkut, rede social do Google,
em número de usuários
registrados no Brasil.

Astrônomos europeus anunciam
a descoberta de 50 novos
planetas.
O ano de 2011 foi marcado pela
chegada da Netflix ao Brasil.

Eric Ries lança o livro
A Startup Enxuta.

2011

O QUE SURGIU EM 2011 E MUDOU O MUNDO?

Foto de Freestocks

14

2016
Foto de Ivana Cajina

O mundo presenciava reviravoltas políticas
ao lado de uma das maiores manifestações
de união, era o ano das Olimpíadas
no Brasil. Em 2016 já era possível
perceber evidências de que o contexto
era de incertezas e ambiguidades.
A estabilidade política e um cenário
ainda de crise econômica, direcionavam
os líderes de negócio a tomarem decisões
rápidas com poucas informações.

Adaptar-se rapidamente nunca havia
sido tão determinante para o sucesso
empresarial. A SURYA percebeu esse
movimento, buscou compreender
rapidamente as necessidades dos líderes
de negócio e criou formas de contribuir
com o avanço das empresas.
Nesse contexto, a Surya se fortalece
como uma empresa de consultoria
focada em Agilidade de Negócios.

2016

SURYA E A VISÃO
DE AGILIDADE
DE NEGÓCIO

Foto de Ryoji Iwata
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Os avanços da tecnologia VR
(Virtual Reality) alcançam outras
áreas além dos videogames;
Assistentes virtuais com
controle de voz se tornam
mais populares;

2016

O QUE SURGIU EM 2016
E MUDOU O MUNDO?

Foto de Nadine Shaabana
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2019
Foto de Paulius Dragunas

O ano foi dos unicórnios (empresas com
valor de mercado avaliadas em mais
de 1 bilhão de dólares) - somente
no Brasil, foram 10. Além disso, questões
como mobilidade estavam nos holofotes
das marcas, com a estreia dos patinetes
elétricos da Uber no Brasil. As perspectivas
para 2019 eram mais otimistas do que
foram nos dois anos anteriores.
Questões de impacto social passam
a estar presentes no pensamento ágil em
gestão de negócios para um mundo digital.
Somado com o desejo de aceleração
de resultados de negócio, tendo como

referência a rápida ascensão das startups,
levou o time de consultores da SURYA
a estruturar um novo papel de liderança
para o mundo da Nova Economia Digital.
Batizado de Agile Business Owner,
esse papel surgiu a partir de um projeto
em uma renomada empresa de moda,
que almejava acelerar seu modelo
de negócio digital e revolucionar
o segmento em que estava inserida.
Este case foi apresentado em Washington,
em uma das maiores conferências sobre
Agilidade do Mundo na trilha o futuro
da agilidade.

2019

SURYA APONTA
O FUTURO
DA AGILIDADE

Foto de Patrick Shaun
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Guerra acirrada no segmento
de streaming de vídeo.
SpaceX realiza a primeira missão
não tripulada da Dragon 2.
China mostra seu poder na nova
economia com o Alibaba Group
movimentando cerca de US$ 12,9
bilhões em uma abertura de capital
histórica em Hong Kong.

2019 foi o ano dos gigantes do varejo,
O sistema com inteligência artificial
da Amazon, Alexa, foi finalmente
lançado em português.
Além da inteligência artificial,
experimentos com drones,
impressoras 3D, desenvolvimento
de apps e realidade virtual,
movimentaram o imaginário
de clientes e marcas ao redor
do mundo.

Varejo brasileiro também ganha força
no cenário mundial, A Magazine Luiza
anunciou em dezembro a criação
de uma nova empresa dentro
do ecossistema digital da companhia.
A Magalu Pagamentos.

2019

O QUE IMPULSIONAVA
AS MUDANÇAS
NO MUNDO EM 2019?

Foto de Shane Rounce
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2020
Foto de Ishan SeeFromTheSky

Infelizmente, não há como não lembrar
que o ano ficou marcado pela maior
recessão econômica desde a Grande
Depressão dos anos 1930.
Mas, as restrições impostas pela pandemia
do Covid-19 trouxeram a necessidade
de aceleração tecnológica, que se
espalhou pelo mundo e virou o maior
desejo de todos os líderes de negócio.
Esse fato resultou em um gigantesco salto
tecnológico que mudou, e mudará ainda
mais, os padrões da sociedade.
Essa abundância de oportunidades
tecnológicas fez o

Em setembro de 2020, criamos a primeira
plataforma mundial de conteúdos
e serviços dedicada ao desenvolvimento
profissional de Agile Business Owners,
a forma que a SURYA encontrou para estar
ao lado da alta gestão das empresas diante
deste contexto desafiador. No seu primeiro
ano, a ABO Academy atingiu rapidamente
10 países, treinando e capacitando mais
de 500 pessoas e crescendo de forma
exponencial.

Agile Business Owner
ganhar força como resposta
aos desafios deste cenário aos líderes
de negócio.

2020

SURYA MAIS PRÓXIMA
DOS LÍDERES
INOVADORES

Foto de David Guenther
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Avanço na indústria
da tecnologia quântica.
Crescimento do uso
de robôs em tudo.
Transmissão ao vivo e vídeo
conferências decolam
em todas as áreas.
Bancos centrais reconhecem
o poder das criptomoedas.

2020

O QUE IMPULSIONOU
AS MUDANÇAS
NO MUNDO EM 2020?

Foto de Stijn
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2021
Foto de Samson

2021 E
(MUITO MAIS)
ALÉM...
Ao longo dos 20 anos, observamos muitos
acontecimentos no mundo. Tecnologias
surgiram e desapareceram. Negócios
chegaram ao topo do mundo de forma
acelerada. Tão acelerada, que muitos
caíram quase que na mesma velocidade.
Isso demonstra que o mundo é ainda
VUCA, Volátil, Incerto, Complexo
e Ambíguo. Nossa trajetória de 20 anos
fica marcada por compreender
rapidamente os movimentos, analisar
as nossas grandezas e desenvolver

a capacidade de não apenas nos adaptar,
mas antecipar as próximas ondas
de inovação. Essa é a crença da SURYA,
são esses os valores que levamos
aos nossos clientes. No ano em que
completamos 20 anos, podemos afirmar,
com toda certeza, que não sabemos quais
as próximas ondas que virão, mas qualquer
que sejam elas, estaremos preparados
para evoluir mais uma vez como pessoas
e, também, como negócio.

Foto de Edryc James

25

surya.digital
abo.academy
contato@surya.digital
+55 51 999416837

