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 U M A  J O R N A D A  P E L A  
 T R A N S F O R M A Ç Ã O  
 D I G I TA L  D A  I N D I A 
“Vamos fazer um ambiente tão dinâmico 
que haverá filas de estrangeiros pelo 
mundo pedindo para tirar um visto para 
nosso país”.  Esta poderia ser apenas 
uma frase de efeito, dita por um político 
populista em qualquer parte do mundo. 
No caso da India, no entanto, a afirmação 
feita pelo primeiro-ministro da “maior 
democracia do mundo”, com 900 milhões 
de eleitores, Narendra Modi, é uma 
verdade factual. Nos últimos 12 meses, 
os pedidos para visitar a India cresceram 
42%, número para o qual a delegação de 
19 brasileiros, liderada pela Câmara Brasil 
Índia e pelas empresas Inovasia e Rethink, 
deu sua modesta contribuição.

“Se você precisa estar atualizado com as 
principais inovações do mundo, não pode 
deixar de visitar a Índia, uma economia 
incrivelmente dinâmica e com crescentes 
sinergias com o Brasil”, afirma Roberto 

Paranhos, presidente da Câmara. De fato, 
de acordo com cálculos da Organização 
Mundial de Comércio, estima-se que só 
nos últimos 4 anos, empresas ocidentais 
economizaram US$ 200 bilhões em 
serviços de TI, ao terceirizar projetos para 
a India.  O país asiático é também o que 
mais incluiu pessoas na internet em todo 
o mundo nos últimos cinco anos e fonte 
de inspiração em áreas como mobile 
payment, digitalização da indústria e 
pesquisa e desenvolvimento.

Para explorar oportunidades de negócios 
e capturar os insights mais engenhosos 
do país, executivos de empresas como 
Delivery Center, Tricard, Mindset Ventures, 
Cielo e colaboradores de instituições 
como o representante do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia de 
Pernambuco – Instituto do Ministério 
da Educação, Fundação Dom Cabral e 
Endeavor viveram uma radical imersão 
pelo desafiador, dinâmico e eventualmente 
caótico mundo corporativo da India. 
Um breve resumo desta aventura 
empreendedora segue neste relatório.

Vista do Gateway of 
India, a partir do Taj 
Palace, em Mumbai. 
Na capa: Sea Link, 
ponte estaiada na 
península de Mumbai.
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 PAY T M ,  U M A  C O M PA N H I A  D E  
 U S $  1 0  B I  E M  B U S C A  D E  O U T R O S  
 5 0 0  M I L H Õ E S  D E  C L I E N T E S 

Uma corrida de tuk tuk que custe 10 rupias 
(o equivalente a alguns centavos de real) 
ou um lindo diamante para presentear 
uma noiva, quase tudo pode ser pago por 
meio do aplicativo da PayTM, cujo nome 
traduz sua atuação, “pay through mobile”.

Criada há menos de 10 anos (sua fundação 
data de 2010), a PayTM surgiu como 
opção simples e confiável para viabilizar, 
incialmente, compras no e-commerce 
PayMall, permitindo que milhões de 
indianos sem acesso a cartões de crédito 
ou conta corrente em bancos pudessem 
acessar ofertas do comércio eletrônico.

De acordo com Abhishek Rajan, diretor 
de operações da PayTM, a ideia inicial de 
facilitar o comércio eletrônico expandiu-
se para virtualmente qualquer bem 
ou serviço.  As ferramentas da PayTM 
permitem ouvir músicas e ver filmes em 
serviços de streaming, emitir bilhetes 
de trem ou aéreos ou simplesmente 
comprar um cacho de bananas na feira. 
Para isto, basta que o vendedor de frutas 
também tenha um smartphone com o app 
instalado.

No início de 2019, a empresa superou a 
marca de 500 milhões de usuários, o que 
equivale a duas vezes e meia a população 
total do Brasil. “Nossa meta é buscar 
outros 500 milhões de indianos nos 
próximos meses”, afirma Rajan, do alto de 

quem lidera o setor de mobile payment em 
um país com 1,3 bilhão de consumidores.

Em conversa com a delegação brasileira, 
Rajan explicou que controlar a ferramenta 
de pagamentos permitiu a empresa 
lançar-se em muitas outras áreas, além do 
e-commerce. Hoje, a empresa é um super 
app que agrega serviços de OTA (online 
travel agency), venda de ingressos para 
shows e cinema, mobile games, venda 
de planos de telefonia celular, TV por 
assinatura e até um market place de ouro, 
uma obssessão nacional.

Há um ano, a líder indiana em mobile 
payments recebeu US$ 445 milhões do 
grupo chinês Alibaba, que não por acaso 
controla a maior fintech de seu país (e do 
mundo), a AntFinancial, na China. O aporte 
dá aos chineses participação prioritária na 
empresa indiana, agora avaliada em US$ 
10 bilhões.

“Nós só atingimos metade de 
nosso objetivo. Temos outros 
500 milhões de consumidores 
para incluir em nossa  
carteira de clientes”

ABHISHEK RAJAN, DIRETOR DE OPERAÇÕES DA PAYTM

Vice-presidente da 
PayTM, Abhishek 
Rajan, em encontro 
com os brasileiros
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A família Ambani, controladora do grupo 
Reliance, é uma espécie de Rockfeller 
hindu. Seu fundador, Dhirubhai Ambani, 
construiu o maior império industrial de seu 
país, superando rivais como a família Tata 
e Aditya Birla, ao operar com extração e 
refino de petróleo.  Vítima de um ataque 
cardíaco em 2002, Dhirubnai ainda vive 
nos corredores e lobbies da empresa 
que fundou, com sua imagem espalhada 
em cartazes, estátuas e quadros a óleo, 
devidamente ladeados por vasos com 
flores vivas de Lotus.

Ao morrer, deixou uma fortuna de US$ 60 
bilhões para seus filhos e coube a Mukeshi 
Ambani, primogênito e homem mais rico do 
país atualmente conduzir o titã corporativo 
indiano. Como é recorrente na história 
de filhos de empresários muito bem 
sucedidos, Mukeshi quis deixar sua marca: 
construiu para si a maior residência familiar 
do mundo, um prédio de 23 andares, e 
lançou as bases da transformação digital do 
grupo Reliance, a maior operadora móvel 
do país, a Jio Telecom.

Um ano após a decisão de Mukeshi, a 
empresa instalou antenas de 4G em todas 
as províncias do país, incluindo a remota 
Caxemira e o Himalaia, onde a densidade 
populacional não justifica os investimentos 
estimados em US$ 38 bilhões. Ao estrear 
seus serviços, a Jio conseguiu 16 milhões 
de clientes em 30 dias, número que saltou 
para 50 milhões em 3 meses e superou 
os 110 milhões em um ano. O número de 
usuários de internet mobile na India, que 
era de 120 milhões de consumidores antes 
da Jio, dobrou em 12 meses.

De acordo com Steve Pinheiro, vice-
presidente de relações institucionais do 
grupo Reliance, o bilionário investimento 
foi recuperado em 18 meses de operação, 
o que fez da Jio uma empresa superavitária 
já no seu 2º ano de vida. Para “monetizar” 
a infraestrutura criada, a companhia criou 
produtos como o MyJio, uma versão local da 
Netflix, serviços de TV digital por assinatura 
e venda de produtos para casa conectada 
baseada em IoT). O produto mais brilhante 
da linha de gadgets da Jio, no entanto, é um 
modesto smartphone tela de mínimas 3 
polegadas, teclado físico e modestos 8 GB de 
storage, o JioPhone, vendido pelo equivalente 
a 80 reais, que podem ser reembolsados, se 
o cliente ficar 12 meses usando a rede 4G 
da empresa, pelo qual pagará menos de 20 
reais por mês para usar até 1.5 GB por dia.

Segundo Mukesh Dhirubhai Ambani,  
CEO da Jio, os investimentos da empresa 
viabilizaram a criação de centenas de 
startups digitais na India, já que agora há 
muitos clientes potenciais conectados pelo 
Jio Phone. “Levar as redes 4G até as vilas 
mais distantes da India é o maior processo 
de inclusão digital já feito no planeta.  
Não há paralelo no mundo”, diz Ambani.

“Ao levar 4G e fibra óptica 
para todas as províncias 
indianas, além de gerar uma 
receita recorrente para o 
grupo Reliance, criamos a 
infraestrutura para a eclosão de 
centenas de startups e serviços 
digitais em todo o país”

AMRISH BANSAL, VICE-PRESIDENTE DA JIO TELECOM

 J I O T E L E C O M ,  A  I N F R A E S T R U T U R A  
 PA R A  I N O VA Ç Ã O  D I G I TA L  I N D I A N A 

Torres da Jio 
oferecem 4G até 
em vilas isoladas 

do Himalaia

4



Pedir comida pelo telefone (ou por 
aplicativos) era um hábito comum em 
muitos países do mundo, mas não na 
India, país com cidades de trânsito 
desafiador para entregas “same hour 
delivery” e  uma arraigada cultura de 
cozinhar em casa e fazer as refeições em 
família, frequentemente numerosas. 

Ao menos este era o cenário em agosto 
de 2014, quando Nandan Reddy iniciou as 
operações da Swiggy, o primeiro app de 
entrega de comidas do país. “Nossa única 
certeza era que perderíamos dinheiro nos 
primeiros anos”, lembra Reddy, ao falar da 
fundação de sua empresa que vale hoje 
US$ 3,3 bilhões e prepara-se para o IPO  
na bolsa de valores de Mumbai.

Nos últimos anos, a Swiggy ganhou 
competidores como a Zomato, Uber Eats 
e Ola, que compartilham um mercado 
de 35 milhões de usuários recorrentes. 
“Em alguns períodos, nosso crescimento 
de um mês para outro é de 25%, uma 
vez que há ao menos 500 milhões de 
consumidores com smartphones na 
India”, conta Rahul Bothra, CFO da Swiggy 
e responsável por receber a delegação 

de Rethink e Inovasia em Bangalore, 
sede a empresa. Só no escritório central, 
trabalham 5 mil funcionários.

O número de colaboradores não considera 
os entregadores, que são autônomos e 
ganham por volume de entregas, nem 
obviamente os restaurantes, todos 
conectados pela plataforma da Swiggy. Na 
reunião com a delegação brasileira, Bothra 
contou que a invenção deste mercado na 
India exigiu subsídios e longas negociações 
com os restaurantes parceiros, para que 
abrissem mão de ganhos no curto prazo 
para desenvolver um novo mercado.

Além da visita à sede da Swiggy, parte da 
delegação pode visitar cloud kitchens dos 
parceiros da empresa, cozinhas que não 
são abertas ao público e que trabalham 
só para atender pedidos de entrega por 
app.  Com roteirização adequada, cozinhas 
desenhadas sob medida para entregas 
e a adoção de meios de pagamento 
mobile, que permitiram a inclusão de não 
bancarizados na plataforma, a Swiggy 
transformou a “certeza em perder dinheiro” 
em uma empresa que, recentemente, fez 
Uber Eats e Ola desistirem de atender 
a maior parte das cidades indianas, 
concentrando a competição da empresa 
apenas com o rival Zomato. 

“Nossa única certeza era 
que perderíamos dinheiro 
nos primeiros anos”  
 
NANDAN REDDY, CEO E FUNDADOR DA SWIGGY

 S W I G G Y,  O  U N I C Ó R N I O  Q U E  
 I N V E N T O U  O  F O O D  D E L I V E R Y  N A  I N D I A 

Delivery de comida em 
um país que cozinha 
em casa: deu certo
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Uma das histórias preferidas de Raghav 
Aggarwal, o garoto de 26 anos que 
fundou a Fluid AI ao lado de seu irmão 
caçula, Abhinav, vem das histórias em 
quadrinhos. No gibi, um exótico cientista 
investe décadas trabalhando na criação de 
uma máquina tão sábia que fosse capaz 
de responder perguntas para as quais a 
humanidade não tem respostas. Quando 
termina sua obra, o cientista questiona 
seu oráculo digital, “Deus existe?”  “Agora, 
sim”, responde o computador.

A fantasia de conversar com máquinas 
oniscientes impulsionou a breve – e 
promissora – carreira dos irmãos 
Aggarwal, que saíram de uma pequena 
aceleradora patrocinada pela Microsoft, 
em Bangalore, para um prédio espelhado 
em Mumbai, onde 300 funcionários 
trabalham na criação de aplicações 
digitais de reconhecimento facial e de voz. 
Elogiados publicamente por Waren Buffet 
e com sua história estampada na capa 

da Forbes, não seria difícil para os irmãos 
Aggarwal capitalizarem tais soluções.

Entre os produtos que já geram receita 
para a startup está a criação de agências 
bancárias virtuais, que funcionam em 
shoppings da India e dos Estados Unidos 
para clientes como Bank of America e 
State Bank of India.  Nelas, telas LED com 
câmeras e leitores de gestos exibem 
atendentes virtuais que permitem ao 
cliente fazer saques em dinheiro, contratar 
empréstimos ou tirar dúvidas por 
linguagem natural.

“A máquina é capaz de ler as expressões 
no seu rosto, perceber se está apressado, 
nervoso ou aberto a receber uma oferta 
de produto financeiro”, diz Aggarwal, 
para quem o uso da tecnologia é uma das 
formas de prender a atenção dos millenials, 
fazendo-os conhecer soluções financeiras.

Os jovens irmãos mostraram, ao grupo 
brasileiro, soluções para substituir 
recepcionistas por atendentes virtuais, 
com as quais se pode conversar, inclusive, 
misturando idiomas distintos, como hindi 
e inglês.  Suas soluções permitem, ainda, 
que se caminhe virtualmente, ao lado 
de um corretor de imóveis virtual, por 
apartamentos e casas à venda.

“O mercado potencial  
para soluções de AI é 
infinito e queremos 
ser, nos próximos cinco 
anos, uma camada plug 
and play de inteligência 
artificial, que você poderá 
acoplar a qualquer 
indústria ou serviço”
 
RAGHAV AGGARWAL, FUNDADOR DA FLUI AI

Irmãos Aggarwal: das 
HQs para a capa da 

Forbes

 F L U I D  A I ,  A  S TA R T U P  Q U E  P R O M E T E  
 ( R E ) I N V E N TA R  D E U S 

6



Uma combinação de dois elementos que 
sustentam a vertiginosa ascensão da 
economia indiana, dinheiro e educação, 
foi oferecida à delegação brasileira por 
meio das visitas à Bolsa de Valores de 
Bombaim e ao Instituto de Tecnologia 
SINE, renomada instituição de onde 
saíram gênios da informática que brilham 
em todo o mundo. Não à toa, os CEOs do 
Google Alphabet, Adobe, Xerox, Nokia e 
Microsoft são todos indianos.

A professora doutora Poyni Bhatt, CEO 
do instituto de tecnologia SINE, contou 
ao grupo brasileiro que a excelência da 
formação técnica dos indianos vem de 
uma longa cultura de superação por meio 
da educação e que, no país, os exames 
admissionais são um enorme desafio aos 
jovens. “Menos de 2% das pessoas que se 
inscrevem para nossos cursos superiores 
ingressam e, ao longo de 4 ou 6 anos, terão 
dedicação integral aos estudos”, diz.

Estudar no SINE pode custar até US$ 18 mil 
ao ano, o que exclui, a maioria dos indianos. 

Recentemente, uma política de cotas tem 
assegurado a jovens que provêm de castas 
inferiores na tradição hindu vagas em sala 
de aula, bem como bolsas de estudo. 

Apenas nos últimos cinco anos, o esforço do 
SINE em promover o empreendedorismo – 
ao invés de formar técnicos para o mercado 
– permitiu que mais de 300 startups fossem 
aceleradas pelo instituto acadêmico, das 
quais 140 seguem operando no mercado e 
empregam 3600 pessoas.

Em Mumbai, o grupo brasileiro teve a 
oportunidade de visitar o caminho final 
destas jovens empresas, a Bolsa de Valores 
de Bombai, onde muitas delas abrem 
capital. Paritosh Srivastava, diretor-geral 
da Zone Startups, guarda-chuva de uma 
dúzia de programas públicos e privados de 
apoio ao empreendedorismo local. “Sempre 
tivemos pessoas extremamente qualificadas 
na India, uma elite intelectual e inovadora 
invejável, mas que deixava o país para 
colocar seu talento a serviço de corporações 
na Inglaterra ou nos Estados Unidos. O que 
desejamos, agora, é fazer estas mentes 
brilharem na India”, afirma Paritosh.

Entre os benefícios oferecidos a startups 
promissoras estão, além de mentoria 
e networking, investimentos feitos sem 
exigência de participação acionária nas 
empresas e assessoria para obtenção de 
benefícios fiscais. “Se você for classificado 
como uma startup pode trabalhar até  
com imposto zero, dependendo do setor 
em que atue e se seu faturamento anual 
não ultrapassar 1 milhão de dólares”, 
explica Paritosh.

“Sempre tivemos pessoas 
extremamente qualificadas 
na India, uma elite 
intelectual e inovadora 
invejável, mas que deixava o 
país para colocar seu talento 
a serviço de corporações na 
Inglaterra ou nos Estados 
Unidos. O que desejamos, 
agora, é fazer estas mentes 
brilharem na India”
 
PARITOSH SRIVASTAVA,  
DIRETOR DA BOLSA DE VALORES DE BOMBAI

D I N H E I R O  E  E D U C A Ç Ã O ,  
U M A  R E C E I TA  
M A D E  I N  I N D I A

Bombaim Stock 
Exchenges: plano é reter 

seus talentos em casa
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Imagine convencer diferentes 
investidores a aportar US$ 65 mil, depois 
US$ 1 milhão e, ainda, mais US$ 12 
milhões enquanto você não tem nenhum 
produto para vender. Esta é a história de 
Tarun Mehta, fundador da fabricante de 
scooters elétricas Ather Energy. Metha 
recebeu os aportes entre 2013 e 2015, 
mas só em 2016 colocou nas ruas as 
scooters elétricas S340 e S450.

Mais do que trocar a matriz energética, 
as scooters da Ather adicionam novas 
camadas de tecnologia e inventam 
um novo modelo de negócio, o uso de 
veículos de transporte como um serviço.  
As scooters da Ather possuem um tablet 
de 7 polegadas em seu painel, SIM Card 
GSM e conexão com a nuvem e com o 
smartphone do usuário.

“É possível ligar e desligar a scooter 
remotamente, apertando um botão em 
seu smartphone, traçar rotas no sistema 
de mapas embarcado e vê-lo no LED do 
painel”, conta Ravneet Phokela, chief 
business officer da Ather. O painel de LED 
ainda exibe velocidade, nível de bateria e 
informações de diagnóstico do veículo.  

Todos os dados são enviados para 
um sistema em nuvem e avaliados 
pela fabricante. Por notificações no 
smartphone, o usuário recebe alertas 
sobre quando deve calibrar os pneus, 
trocar peças ou se alguma queda ou 
pequena colisão causou avarias.

O sistema de notificações permite ao 
usuário, além de melhor cuidar de seu 
veículo, ser alertado se alguém tentar 
furtar ou danificar seu equipamento. E 
pode desligá-lo remotamente.

“Assim como nossos smartphones, usamos 
as scooters durante o dia e as recarregamos 
quando estamos dormindo ou quando 
estão estacionadas”, conta. Phokela. Uma 
carga de 80% leva 2 horas para ser feita e 
dá autonomia para rodar 100 km. Os dois 
modelos disponíveis custam US$ 1600 e 
US$ 1800 respectivamente, o que é um 
desafio, já que scooters a gasolina  
podem ser encontradas por US$ 1 mil.  
O modelo de negócios da empresa, no 
entanto, é engenhoso.

“Oferecemos a venda scooter em 
contratos de leasing de 24 meses, por US$ 
80 mensais. Com mais US$ 10, o usuário 
tem direito a manutenção permanente, 
seguro contra acidentes, a instalação de 
um recarregador em sua residência e 
acesso aos nossos pontos de recarga”, 
conta o executivo da Ather. Na prática, é 
como pagar por um serviço. São US$ 90 
e nada mais. Sem gastos adicionais com 
peças, combustível e seguro. Todas as 
peças usadas na scooter, exceto o motor 
elétrico, são fabricadas na India.

“A indústria da música 
e software, entre outras, 
transformaram seu modelo 
de venda de produtos  
para a oferta de serviços.  
É o que estamos fazendo 
com o setor de mobilidade”
 
RAVNEET PHOKELA,  
CHIEF BUSINESS OFFICER DA ATHER

 AT H E R  E N E R G Y, 
 S C O O T E R  A S  A  S E R V I S S E 

Sem poluição e sem 
dívidas: US$ 90 por 

mês e nada mais 
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A delegação brasileira participou de dois 
eventos, em Mumbai, que reuniram os 
maiores conglomerados econômicos e 
fundos de investimento do país asiático. Em 
colaboração com a embaixada do Brasil na 
India e a corporação financeira Yes Bank, o 
grupo brasileiro se reuniu a 29 empresas 
indianas do setor financeiro na Fintech 
Conference. Três membros da delegação 
Rediscovering subiram ao palco do 
evento para fazer apresentações. Andreas 
Blazoudakis, fundador do Delivery Center, 
Ricardo Politi, do fundo Mindset Ventures 
e Roberto Paranhos, presidente da Câmara 
Brasil India, apresentaram suas iniciativas e 
visão de negócios para uma plateia de mais 
de 300 pessoas.

Segundo André Corrêa do Lago, 
embaixador do Brasil na India, a 
participação do grupo brasileiro permitirá 
a sofisticação da pauta comercial 
entre os dois países. “O esforço dos 
empreendedores brasileiros em ouvir e 
compartilhar sua visão com os indianos 
nos permitirá avançar para negócios nas 
áreas de serviços financeiros, captação de 
investimentos e transferência tecnológica, 
para muito além da pauta de produtos 
agrícolas e commodities entre os dois 
países”, disse Lago.

Já na sede da Confederação Indiana de 
Indústrias (CII), o grupo brasileiro participou 
de uma reunião fechada e almoço com 
28 líderes de fundos de investimento e 
conglomerados econômicos, como os 
vice-presidentes do Tata Group e Tata 
Consultancy, diretor para Amércias do State 
Bank of India e representantes do grupo 
Reliance (maior conglorerado econômico 
da India), além de fundos de venture capital 
como Tech Mahindra Ventures, Mastek 
Ventures, Monal Capital e Northen ARC 
Capital.   “Representantes da maior parte 
do PIB indiano estiveram neste encontro”, 
afirma o Ashank Desa, fundador da Mastek 
Investments, grupo com 2,2 mil funcionários 
e 11 escritórios fora da India, em países 
como Inglaterra e Estados Unidos.

R E U N I Õ E S  C O M  O S 
M A I O R E S  C O N G L O M E R A D O S 
E C O N Ô M I C O S  D A  I N D I A

Vista aérea de Mumbai, 
capital financeira da India

“O recente sucesso 
exportador da India 
capitalizou as instituições 
financeiras do país, o que 
elevou enormemente nosso 
apetite por investimentos 
oveases. Temos grande 
interesse em identificar 
oportunidades na América 
Latina e no Brasil”
 
ASHANK DESA, FUNDADOR DA MASTEK INVESTMENTS
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Um desafio recorrente para empresas 
líderes em países de grande mercado 
interno é conseguir ser bem-sucedida fora 
de suas fronteiras. Companhias da Europa, 
que desfrutam do mercado comum, 
chineses que podem explorar seu 1,3 
bilhão de consumidores ou as indianas, 
com mercado consumidor gigantesco, 
quase sempre, enfrentam este obstáculo.

A consultoria InfoSys, um gigante de  
US$ 44 bilhões em valor de mercado, 
furou esta barreira imaginária ao 
conquistar clientes em todos os 
continentes e apresentar uma vertiginosa 
média de crescimento. Em 99, a empresa 
faturava US$ 100 milhões ao ano, 
número que saltou para US$ 1 bilhão em 
2014. No balanço de 2018, a companhia 
superou a marca dos US$ 10 bilhões em 
faturamento.

O vice-presidente para internacionalização 
da Infosys, Arun Hoskere, recebeu a 
delegação brasileira na sede mundial da 
empresa, em Bangalore, para discutir a 
trajetória da companhia e oportunidades 
de colaboração. Segundo o governo da 
India, só nos últimos 5 anos, empresas do 
Ocidente, economizaram mais de US$ 200 
bilhões ao fazer outsourcing de TI na India, 

parte deste valor, certamente, gerado pela 
Infosys. “Nosso ativo essencial são cérebros 
e oferecemos as melhores mentes para 
criar as soluções mais estáveis, inteligentes 
e econômicas que um cliente pode obter 
das ferramentas de TI”, conta Horkere.

O crescimento da empresa a impeliu a 
criar instituições de apoio à educação, 
como Infosys Foundation, o Academic 
Entente e o Infosys Labs, áreas que 
formam e desenvolvem a matéria-prima 
de seus serviços: mentes brilhantes. Há 
quatro anos, a empresa criou também o 
Infosys Prize, prêmios que dão US$ 100 
mil em 6 diferentes categorias a cientistas 
do mundo todo que criem soluções 
inovadoras em áreas como educação e 
tecnologia da informação.

O esforço em manter os melhores 
profissionais por perto fez a empresa criar, 
em seus escritórios, ambientes de fazer 
inveja às empresas do Vale do Silício, como 
oferta de refeitórios gratuitos, áreas verdes 
para descanso, quadras de esportes e até 
piscinas em seus campus, como o visitado 
pelo grupo brasileiro.  A julgar pelos 
resultados financeiros da Infosys, cuidar 
dos colaboradores tem se mostrado um 
negócio muito rentável.

I N F O S Y S ,  U M A  G I G A N T E 
I N D I A N A  Q U E  C O N Q U I S T O U  
O  M U N D O

Outsourcing na India 
gera economia de  

US$ 200 bi a estrangeiros
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Inscreva-se para as 
próximas edições do 
Rediscovering India
15 a 21 de setembro de 2019

8 a 15 de fevereiro de 2020

Em Bangalore, com participação na feira Global Exihibition  
on Services. As primeiras 4 inscrições recebem passagem aérea 
Brasil – India gratuita, oferecida pelo governo da India.

Visitando empresas em Mumbai e Delhi. Final de semana  
de lazer em Agra para visita ao Taj Mahal.

Felipe Zmoginski
felipe@inovasia.com.br

+55 11 97245-8059

Roberto Paranhos
+55 11 3895-0168


