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RTM lança programa de Inovação
A RTM – Rede de Telecomunicações para o Mercado, maior provedora de serviços de integração do mercado
financeiro, anuncia o lançamento do seu programa de Inovação, o Conecta RTM, que tem como objetivo
fomentar grandes ideias, proporcionar um ambiente criativo para colaboração e troca de experiências,
estimular e auxiliar o empreendedorismo, trazendo inovação que possa resultar em novos produtos e
serviços de tecnologia para o mercado financeiro.
O objetivo é criar um ecossistema cooperativo reunindo fornecedores, parceiros, clientes, centros de
pesquisa, startups e jovens visionários que compartilhem conhecimento e unam forças para enriquecer e
agilizar o processo de concepção e desenvolvimento de soluções, agregando valor ao negócio.
Para o diretor geral da RTM, André Mello, o projeto é uma tendência natural da era digital e está em sintonia
com a essência da empresa, que é fruto de uma ideia pioneira e sempre pautou sua atuação pela busca de
soluções que contribuíssem para a melhoria do setor financeiro.
“A RTM foi criada em 1997 a partir de uma necessidade de melhorar os serviços de telecomunicação do
mercado. Foi um marco na época. Trouxe praticidade, agilidade e segurança às instituições financeiras, que
passaram a realizar suas operações em ambiente único de nuvem privada, quando ainda não se falava nisso.
Inovação, portanto, está no DNA da empresa. Hoje, na era digital, não há mais espaço para trabalhar sozinho.
Mudanças nos setores de TI e Telecomunicações acontecem numa velocidade avassaladora. Desta forma,
acredito que um ecossistema aberto é estrategicamente importante para o futuro das organizações.
Ampliar o olhar dos colaboradores da RTM para o mundo certamente é o caminho para trazer rapidamente
contribuições em prol de um setor financeiro moderno, cada vez mais dinâmico, ágil e seguro”. conclui.
As duas principais iniciativas do programa são parcerias com as aceleradoras de startups Darwin e
Startupfarm, em Florianópolis e São Paulo, respectivamente, com foco no segmento de telecomunicações,
para desenvolvimento de novos negócios e aporte financeiro.
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Data: 16/08/2016
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RTM lança programa startups com foco em telecom
Conecta RTM tem como objetivo fomentar ecossistema cooperativo
A Rede de Telecomunicações para o Mercado (RTM), provedora de serviços de integração do mercado
financeiro, anuncia programa para startups de telecom.
O Conecta RTM tem como objetivo fomentar ecossistema cooperativo reunindo fornecedores, parceiros,
clientes, centros de pesquisa, startups e jovens visionários que compartilhem conhecimento e unam forças
para enriquecer e agilizar o processo de concepção e desenvolvimento de soluções, agregando valor ao
negócio.
Para o diretor geral da RTM, André Mello, o projeto é uma tendência natural da era digital e está em sintonia
com a essência da empresa. “Hoje, na era digital, não há mais espaço para trabalhar sozinho. Mudanças nos
setores de TI e Telecomunicações acontecem numa velocidade avassaladora. Desta forma, acredito que um
ecossistema aberto é estrategicamente importante para o futuro das organizações", comenta.
As duas principais iniciativas do programa são feitas em parceria com as aceleradoras Darwin e Startupfarm,
com foco no segmento de telecomunicações, para desenvolvimento de novos negócios e aporte financeiro.
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RTM lança programa de Inovação e investe em startups
As duas principais iniciativas do programa têm foco em tecnologia da informação e telecomunicações
A RTM - Rede de Telecomunicações para o Mercado, provedora de serviços de integração do mercado
financeiro, anunciou na quarta-feira, 17, o lançamento do seu programa de Inovação, o Conecta RTM, que
tem como objetivo fomentar grandes ideias, proporcionar um ambiente criativo para colaboração e troca de
experiências, estimular e auxiliar o empreendedorismo, trazendo inovação que possa resultar em novos
produtos e serviços de tecnologia para o mercado financeiro.
O Conecta RTM pretende criar um ecossistema cooperativo reunindo fornecedores, parceiros, clientes,
centros de pesquisa, startups e jovens visionários que compartilhem conhecimento e unam forças para
enriquecer e agilizar o processo de concepção e desenvolvimento de soluções, agregando valor ao negócio.
Para o diretor geral da RTM, André Mello, o projeto está em sintonia com a essência da empresa, que sempre
pautou sua atuação pela busca de soluções que contribuíssem para a melhoria do setor financeiro. “A RTM
foi criada em 1997 a partir de uma necessidade de melhorar os serviços de telecomunicação do mercado, e
trouxe praticidade, agilidade e segurança às instituições financeiras. Hoje, na era digital, não há mais espaço
para trabalhar sozinho. Mudanças nos setores de TI e Telecomunicações acontecem numa velocidade
avassaladora. Desta forma, acredito que um ecossistema aberto é estrategicamente importante para o
futuro das organizações. Ampliar o olhar dos colaboradores da RTM para o mundo certamente é o caminho
para trazer rapidamente contribuições em prol de um setor financeiro moderno, cada vez mais dinâmico,
ágil e seguro”. conclui.
As duas principais iniciativas do programa são parcerias com as aceleradoras de startups Darwin e
Startupfarm, em Florianópolis e São Paulo, respectivamente, com foco nos segmentos de TI e
telecomunicações, para desenvolvimento de novos negócios e aporte financeiro.
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RTM lança programa de Inovação e investe em startups com foco em TI e telecom
A RTM – Rede de Telecomunicações para o Mercado, maior provedora de serviços de integração do mercado
financeiro, anuncia o lançamento do seu programa de Inovação, o Conecta RTM, que tem como objetivo
fomentar grandes ideias, proporcionar um ambiente criativo para colaboração e troca de experiências,
estimular e auxiliar o empreendedorismo, trazendo inovação que possa resultar em novos produtos e
serviços de tecnologia para o mercado financeiro.
O objetivo é criar um ecossistema cooperativo reunindo fornecedores, parceiros, clientes, centros de
pesquisa, startups e jovens visionários que compartilhem conhecimento e unam forças para enriquecer e
agilizar o processo de concepção e desenvolvimento de soluções, agregando valor ao negócio.
Para o diretor geral da RTM, André Mello, o projeto é uma tendência natural da era digital e está em sintonia
com a essência da empresa, que é fruto de uma ideia pioneira e sempre pautou sua atuação pela busca de
soluções que contribuíssem para a melhoria do setor financeiro.
“A RTM foi criada em 1997 a partir de uma necessidade de melhorar os serviços de telecomunicação do
mercado. Foi um marco na época. Trouxe praticidade, agilidade e segurança às instituições financeiras, que
passaram a realizar suas operações em ambiente único de nuvem privada, quando ainda não se falava nisso.
Inovação, portanto, está no DNA da empresa. Hoje, na era digital, não há mais espaço para trabalhar sozinho.
Mudanças nos setores de TI e Telecomunicações acontecem numa velocidade avassaladora. Desta forma,
acredito que um ecossistema aberto é estrategicamente importante para o futuro das organizações.
Ampliar o olhar dos colaboradores da RTM para o mundo certamente é o caminho para trazer rapidamente
contribuições em prol de um setor financeiro moderno, cada vez mais dinâmico, ágil e seguro”. conclui.
As duas principais iniciativas do programa são parcerias com as aceleradoras de startups Darwin e
Startupfarm, em Florianópolis e São Paulo, respectivamente, com foco no segmento de TI e
telecomunicações, para desenvolvimento de novos negócios e aporte financeiro.
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RTM tem parceria com aceleradoras
A RTM (Rede de Telecomunicações para o Mercado), provedora de serviços de integração para o mercado
financeiro, lançou o Conecta RTM, que tem como objetivo estimular o empreendedorismo que resulte em
novos produtos e serviços de tecnologia para o mercado financeiro.
O objetivo é criar um ecossistema cooperativo reunindo fornecedores, parceiros, clientes, centros de
pesquisa e startups que compartilhem conhecimento e unam forças para enriquecer e agilizar o processo de
concepção e desenvolvimento de soluções.
As duas principais iniciativas do programa são parcerias com as aceleradoras de startups Darwin e
Startupfarm, em Florianópolis e São Paulo, com foco no segmento de TI e telecomunicações, para
desenvolvimento de novos negócios e aporte financeiro.
Para o diretor geral da RTM, André Mello, o projeto é uma tendência natural da era digital e está em sintonia
com a essência da empresa.
“A RTM foi criada em 1997 a partir de uma necessidade de melhorar os serviços de telecomunicação,
trazendo praticidade e segurança às instituições financeiras, que passaram a realizar suas operações em
ambiente de nuvem privada. Mudanças nos setores de TI e telecom acontecem numa velocidade
avassaladora, então um ecossistema aberto é importante para o futuro das organizações”, explica.
A RTM é uma provedora de serviços para integração do mercado financeiro brasileiro que oferece
infraestrutura de telecomunicações e soluções de tecnologia em ambiente de nuvem privada.
A empresa está presente em 17 estados, conectando mais de 500 instituições de todos os portes e 24
provedores de informações e serviços. Em parceria com a Embratel, fornece a estrutura de gerenciamento
da RSFN, uma das redes do Sistema de Pagamentos Brasileiro.
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RTM lança programa de Inovação e investe em startups com foco em TI e telecom
A RTM – Rede de Telecomunicações para o Mercado, maior provedora de serviços de integração do mercado
financeiro, anuncia o lançamento do seu programa de Inovação, o Conecta RTM, que tem como objetivo
fomentar grandes ideias, proporcionar um ambiente criativo para colaboração e troca de experiências,
estimular e auxiliar o empreendedorismo, trazendo inovação que possa resultar em novos produtos e
serviços de tecnologia para o mercado financeiro.
O objetivo é criar um ecossistema cooperativo reunindo fornecedores, parceiros, clientes, centros de
pesquisa, startups e jovens visionários que compartilhem conhecimento e unam forças para enriquecer e
agilizar o processo de concepção e desenvolvimento de soluções, agregando valor ao negócio.
Para o diretor geral da RTM, André Mello, o projeto é uma tendência natural da era digital e está em sintonia
com a essência da empresa, que é fruto de uma ideia pioneira e sempre pautou sua atuação pela busca de
soluções que contribuíssem para a melhoria do setor financeiro.
“Hoje, na era digital, não há mais espaço para trabalhar sozinho. Mudanças nos setores de TI e
Telecomunicações acontecem numa velocidade avassaladora. Desta forma, acredito que um ecossistema
aberto é estrategicamente importante para o futuro das organizações.
Ampliar o olhar dos colaboradores da RTM para o mundo certamente é o caminho para trazer rapidamente
contribuições em prol de um setor financeiro moderno, cada vez mais dinâmico, ágil e seguro”. conclui.
As duas principais iniciativas do programa são parcerias com as aceleradoras de startups Darwin e
Startupfarm, em Florianópolis e São Paulo, respectivamente, com foco no segmento de TI e
telecomunicações, para desenvolvimento de novos negócios e aporte financeiro.
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RTM e Darwin Starter investem em startups de Telecom e TI
A RTM – Rede de Telecomunicações para o Mercado Financeiro anunciou uma parceria com a Darwin Starter,
aceleradora catarinense, para investimento em startups com foco em Telecom e TI
O objetivo da provedora de serviços para integração do mercado financeiro brasileiro é “fomentar o
empreendedorismo e gerar inovação.” Além da RTM e da Darwin Starter, a iniciativa também conta com a
participação da Cetip CNSeg e Neoway. As parceiras querem investir na aceleração de startups com foco nos
segmentos de Insurance, BigData, Fintech e Telecom.
O programa acontecerá em Florianópolis no coworking da Associação Catarinense de Empresas de
Tecnologia (Acate). Serão selecionadas entre 10 e 15 startups de todo o país que apresentem soluções
inovadoras e já estejam obrigatoriamente formalizadas e ativas na pessoa jurídica. As inscrições para o
processo de seleção e triagem estão abertas até o dia 18 de setembro e podem ser feitas pelo site da Darwin
Starter.
Haverá vários critérios avaliados no processo de seleção. Os principais serão o negócio (produto ou serviço),
a qualificação e complementariedade da equipe e o tamanho do mercado-alvo, bem como a maturidade do
projeto.
Além do aporte financeiro e mentoria de profissionais da RTM, as empresas contarão com assessorias jurídica
e contábil, acompanhamento psicológico dos empreendedores, ciclos de capacitação e ferramentas para
apoiar o desenvolvimento da startup.
A RTM é uma empresa da ANBIMA e da Cetip e está presente em 17 estados. Fornece a estrutura de
gerenciamento da RSFN, uma das redes do Sistema de Pagamentos Brasileiro, em parceria com a Embratel –
uma rede que contempla quase 200 instituições financeiras. A empresa tem ainda apostado no modelo de
inovação aberta, participando de iniciativas e projetos compartilhados entre parceiros, clientes e startups.
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Veículo: IDG Now
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RTM lança programa de aceleração de startups com foco em Telecom e TI
Iniciativa conta com parceria da aceleradora catarinense Darwin Starter. Inscrições vão até o dia 18 de
setembro
A RTM, provedora de serviços para integração do mercado financeiro brasileiro, em parceria com a
aceleradora catarinense Darwin Starter, lançaram programa para investir em startups com foco em Telecom
e TI. As inscrições para o Conecta RTM vão até o dia 18 de setembro.
O programa acontecerá em Florianópolis no espaço de coworking da Associação Catarinense de Empresas
de Tecnologia (Acate). Serão selecionadas entre 10 e 15 startups, de todo o país, que apresentem soluções
inovadoras e já estejam obrigatoriamente formalizadas e ativas enquanto pessoa jurídica.
Além do aporte financeiro de R$ 170 mil e mentoria de profissionais da RTM, as startups terão acesso a
assessorias jurídica e contábil, ciclos de capacitação e ferramentas para apoiar o desenvolvimento da
empresa.
Os principais critérios que serão avaliados no processo de seleção serão o negócio (produto ou serviço), a
qualificação e complementariedade da equipe e o tamanho do mercado alvo, bem como a maturidade do
projeto.
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Veículo: Fator Brasil
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Link: http://www.revistafatorbrasil.com.br/ver_noticia.php?not=326685

RTM anuncia iniciativa para fomentar desenvolvimento de startups com foco em Telecom e TI
Iniciativa faz parte do programa de inovação Conecta RTM.
Com o objetivo de fomentar o empreendedorismo e gerar inovação, a RTM maior provedora de serviços para
integração do mercado financeiro brasileiro, anuncia parceria com a Darwin Starter, aceleradora catarinense,
para investimento em startups com foco em Telecom e TI.
O programa acontecerá em Florianópolis no coworking da Associação Catarinense de Empresas de
Tecnologia (Acate). Serão selecionadas entre 10 e 15 startups, de todo o país, que apresentem soluções
inovadoras e já estejam obrigatoriamente formalizadas e ativas na pessoa jurídica.
Os principais critérios que serão avaliados no processo de seleção serão o negócio (produto ou serviço), a
qualificação e complementariedade da equipe e o tamanho do mercado alvo, bem como a maturidade do
projeto.
Além do aporte financeiro e mentoria de profissionais da RTM, as empresas contarão com assessorias jurídica
e contábil, acompanhamento psicológico dos empreendedores, ciclos de capacitação e ferramentas para
apoiar o desenvolvimento da startup.
As inscrições para o processo de seleção e triagem estão abertas até o dia 18 de setembro e podem ser feitas
pelo site www.darwinstarter.com.br.
A RTM é a maior provedora de serviços para integração do mercado financeiro brasileiro, oferecendo
infraestrutura de telecomunicações e soluções de tecnologia em ambiente de nuvem privada com total
segurança e alta taxa de disponibilidade.
Empresa da Anbima e da Cetip, está presente em 17 estados conectando mais de 500 instituições de todos
os portes e 24 provedores de informações e serviços.
Em parceria com a Embratel, fornece a estrutura de gerenciamento da RSFN, uma das redes do Sistema de
Pagamentos Brasileiro.
Com uma visão abrangente de negócios, a RTM aposta no modelo de inovação aberta, estimulando a
criatividade e o empreendedorismo através de iniciativas e projetos compartilhados entre parceiros, clientes
e startups.
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