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É globalmente difundida a imagem da Ín-
dia como um grande centro de tecnologia 
da informação (TI). De acordo com o re-
latório da consultoria Brand Finance do 
início deste ano, das dez empresas de TI 
mais valiosas do mundo, quatro são in-
dianas: Tata Consultancy Services (TCS), 

Infosys, HCL Technologies e Wipro Technologies. Menos 
conhecido é o potencial do país como mercado consumi-
dor de tecnologia. A Índia conta com uma massa de cerca 
de 760 milhões de pessoas com acesso à internet, com pre-
visão de chegar próximo a um bilhão de usuários ativos até 
2025, de acordo com as projeções do centro de pesquisa e 
dados Statista (veja no gráfico na página seguinte). Esses 
números são ainda mais expressivos quando combinados 
com os mais de 500 milhões de usuários de smartphones. 

BOOM FINTECH
Uma das áreas mais promissoras, considerando o imen-

so mercado consumidor da Índia, é o setor financeiro. O 
atual governo tem como um dos pilares político-econômi-
cos a promoção da inclusão financeira nas diversas cama-
das da população. Como parte desse plano, o governo tem 

promovido diversas ações em prol da digitalização, deixan-
do de ser uma economia cash to cash e promovendo meios 
tecnológicos para maior praticidade, fomentação e contro-
le dos fluxos de pagamento. 

Essa economia cash to cash favorecia a evasão fiscal. 
Por isso, em 2016, o governo decidiu substituir as cédulas 
de 500 e 1.000 rúpias, as quais concentravam boa parte do 
montante financeiro indiano sem lastro. Algumas vezes es-
sas notas eram oriundas de transações ilícitas e sonegadas 
dos cofres públicos. Os cidadãos foram então forçados a 
realizar a troca das antigas cédulas por novas em agências 
bancárias, declarando a origem desses valores. Essa me-
dida significou um duro golpe na corrupção, pois aqueles 
que não conseguissem justificar a origem de seus recur-
sos não poderiam realizar a troca das extintas cédulas pe-
las recém-criadas.

Em sinergia com a conjuntura político-econômica, o 
mercado experimentou um boom fintech, destacando-se as 
e-wallets (carteiras virtuais para pagamentos), de forma a 
atender à demanda de boa parte da população, que ainda era 
negligenciada por bancos e outros prestadores de serviços 
financeiros tradicionais. A fintech Paytm, líder do merca-
do, com mais de 450 milhões de usuários registrados (o que 

Com um ecossistema empreendedor dinâmico de 
tecnologia, a Índia oferece caminhos para negócios de 

empresas brasileiras, como as fintechs.
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corresponde a mais de duas vezes a população total do Bra-
sil), é uma e-wallet que surgiu no início da década passada 
para viabilizar transações em e-commerce em um mercado 
com baixa penetração de cartões de crédito. O sucesso ini-
cial tornou a Paytm um dos maiores marketplaces do país, 
oferecendo diversos tipos de serviço, como reserva de pas-
sagens, acesso a games, pagamentos de contas de energia, 
aplicações em fundos de investimentos e compras de segu-
ros. O grupo foi investido pelo gigante chinês Alibaba Group 
em 2019 e lidera o setor como principal unicórnio do país.

As fintechs fazem parte de um ecossistema crescente de 
negócios tecnológicos estimulado pelo governo. Com mais 
de 50 mil startups, das quais boa parte é de base tecnoló-
gica, a Índia vem promovendo um ambiente sustentável e 
destacando-se como berço de empresas. A cada dia, nascem, 
em média, dois ou três negócios de tecnologia.

Além disso, em função do tamanho do mercado inter-
no e do aporte de investidores globais, o país também tem 
se destacado como origem dos mais novos unicórnios no 
mundo. Atualmente, a Índia figura em terceiro lugar na li-
derança global de novos unicórnios, empresas de tecnolo-
gia avaliadas em mais de um bilhão de dólares, atrás apenas 
dos Estados Unidos e da China. O valor de mercado dessas 
empresas sediadas na Índia soma 240 bilhões de dólares, 
conforme recente levantamento da Credit Suisse. Em pro-
gramas como Startup India e NASSCOM 10000 Startups, 
empresas nascentes são apoiadas com importantes benefí-

cios fiscais e um ecossistema orientado para o desenvol-
vimento de novas ideias e suporte ao empreendedorismo.

OPORTUNIDADE PARA 
NEGÓCIOS BRASILEIROS
Todos esses aspectos despertaram a atenção da fintech bra-

sileira Salaryfits. A empresa viu uma grande oportunidade 
de explorar esse mercado, o qual, apesar de já ser referên-
cia em desenvolvimento de TI, ainda carecia de soluções 
inovadoras para alavancar o plano de inclusão monetária 
para diferentes camadas da população.

A Salaryfits é uma empresa que busca inclusão financeira 
por meio de benefícios a colaboradores com desconto em 
folha. Como spin-off global da Zetra, uma empresa conso-
lidada no mercado brasileiro, a Salaryfits começou sua ex-
pansão para mercados internacionais em 2016, em busca de 
replicar o seu modelo brasileiro em gestão de crédito con-
signado. Além do Brasil, a empresa já se estabeleceu no Mé-
xico, Reino Unido, em Portugal, na Espanha, Itália e Índia. 

Essa experiência internacional agregou bastante ao de-
senvolvimento da plataforma tecnológica e ao portfólio 
de serviços da empresa, inclusive no mercado nacional, 
onde já operava há 20 anos em gestão de margem consig-
nável (percentual do salário permitido para dedução direta 
em folha de pagamento). Aventurar-se em novos mercados 
mostrou à Salaryfits a necessidade de adaptar o produto de 
acordo com as peculiaridades e a cultura de cada país. São 
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mudanças que vão desde a seara técnica, com a integração 
com a folha de pagamento, a adequações legais pertinen-
tes às diferenças da legislação trabalhista. Esse aprendiza-
do também foi um exercício para teste do conceito e apri-
moramento das ferramentas. 

Na Índia, por exemplo, faz parte da cultura poupar di-
nheiro em vez de tomar crédito. O indiano poupa em mé-
dia 30% dos seus rendimentos para despesas de emergên-
cia ou até mesmo para festividades religiosas e celebrações 
como o casamento, contudo o crescimento dos grandes cen-
tros, aliado ao fato de a maioria da população ser compos-
ta de jovens, tem alavancado o consumo de bens materiais 
e, consequentemente, a demanda por crédito. Dessa forma, 
além de levar ao país o conceito de crédito consignado, o 
qual tem o potencial de permitir taxas muito mais atrativas 
do que as oferecidas pelos demais produtos de crédito pes-
soal no varejo, a empresa precisou adaptar sua plataforma 
para ofertar outros produtos financeiros que abrangessem 
também o conceito de bem-estar e saúde financeira, ofere-
cendo produtos como investimentos, seguros e até a possi-
bilidade de interação com as populares e-wallets.

Além disso, diferentemente do Brasil, a oferta e o aces-
so a produtos financeiros na Índia são ainda muito elitistas 
e disponíveis apenas a uma pequena parcela da sociedade. 
Aos bancos, falta interesse em entender e oferecer produ-
tos justos, acessíveis e ágeis à boa parte da população que 
forma a base da pirâmide social. Por mais tecnológico que 
o país pareça, o mercado financeiro tradicional ainda se 
baseia em processos extremamente burocráticos e em rígi-
dos métodos na análise de crédito. Assim, há oportunida-
des para empresas brasileiras que já atuam em um merca-
do financeiro mais dinâmico. A solução da Salaryfits, por 
exemplo, veio com os intuitos de desmistificar, desburocra-
tizar e simplificar, facilitando a geração de escala e a oferta 
à boa parte da população.

Em um contexto também diferente do Brasil, onde mui-
tas pessoas encontram dificuldades ao contrair um emprés-
timo por causa do baixo credit score, na Índia encontramos 
um cenário com uma enorme e jovem força de trabalho que 

nunca teve a oportunidade de se relacionar com produtos fi-
nanceiros anteriormente, os new to credit. São pessoas que 
não tinham histórico ruim de crédito nem eram negativadas; 
elas simplesmente não tinham histórico nenhum. O setor 
financeiro brasileiro teria condições de trabalhar com essa 
caixa-preta, pois se desenvolveu bastante ao longo das úl-
timas décadas e tem experiência em lidar com automação, 
fraudes, alto índice de inadimplência e cultura de crédito e 
parcelamento. Essa experiência poderia trazer outras solu-
ções inovadoras e inclusivas à carência indiana.

Mesmo sendo a Índia uma cultura sedimentada em tra-
dições milenares, com seus costumes e valores ligados 
aos laços familiares e ao espiritualismo, a jovem Índia já 
não é tão enraizada como no século passado. A nova base 
consumidora, além de possuir boa formação educacional, 
almeja viagens e experiências internacionais, quer usar 
telefones e gadgets modernos e é extremamente vaidosa 
e ligada às tendências da moda. Quer desfrutar o lazer e 
não apenas trabalhar, poupar dinheiro e limitar-se às ex-
periências do universo familiar. O acesso a crédito justo e 
ágil é um mecanismo para permitir o atendimento aos no-
vos desejos, e essa mudança cria oportunidades para fin-
techs do Brasil.

O mercado indiano experimentou um boom fintech, 
destacando-se as e-wallets (carteiras virtuais para pagamentos), 
para atender à demanda de boa parte da população que ainda 
era negligenciada por bancos e outros prestadores de serviços 

financeiros tradicionais.
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