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Desafio RTM: programa seleciona startups com foco no mercado financeiro

A RTM – Rede de Telecomunicações para o Mercado, provedora de serviços para integração do
mercado financeiro brasileiro, acaba de lançar o Desafio RTM, com apoio do Fintechlab. O objetivo
do programa é descobrir startups que tenham soluções aplicáveis ou adaptáveis para o mercado
financeiro, que possam ser disponibilizadas em sua rede ou cloud privada com toda segurança e
alta taxa de disponibilidade exigida pelos serviços de missão crítica.
Para participar, a startup precisa integrar as verticais de negócios de Fintech, Telecomunicações,
Tecnologia da Informação e Conectividade e estar em estágio de teste comercial, operacional,
crescimento (base de cliente/volume) ou expansão (novos produtos/mercados).
Na primeira etapa, a RTM selecionará as startups por meio de avaliação de um questionário. Essas
empresas serão analisadas por um grupo de executivos nos seguintes quesitos: qualificação da
equipe, potencial de geração de valor, capacidade de entrega, grau de inovação e viabilidade
técnica para ganho de escala. Na sequência, as mais qualificadas terão a oportunidade de se
apresentar para uma seção de pitch e entrevistas. Ao final, até dez startups seguirão para a fase
de concepção do projeto, recebendo apoio de mentores da RTM no desenvolvimento da solução e
sendo auxiliados na resolução dos maiores desafios. As empresas que tiverem uma
experimentação bem-sucedida terão a oportunidade de ter a RTM como parceira ou investidora
estratégica.
As empresas podem se inscrever no site do programa até o dia 13 de março. O resultado será
divulgado no início de maio. Mais informações sobre o Desafio RTM, etapas de seleção,
regulamento e dúvidas mais frequentes, podem ser acessadas pelo site oficial.
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RTM tem programa de startups
A RTM (Rede de Telecomunicações para o Mercado), provedora de serviços para integração do
mercado financeiro, acaba de lançar o Desafio RTM com apoio do FintechLab.
O objetivo do programa é selecionar startups que tenham soluções aplicáveis ou adaptáveis para o
mercado financeiro, que possam ser disponibilizadas em sua rede ou cloud privada.
A iniciativa é voltada para startups de verticais como financeira, de telecomunicações, de
tecnologia da informação e de conectividade.
O programa busca empresas em estágio de teste comercial, operacional, crescimento (base de
cliente/volume) ou expansão (novos produtos/mercados).
Desde o processo de seleção, os empreendedores são incentivados a relacionar seu negócio com o
mercado financeiro. Ao passar de fase, eles terão mais contato com os executivos da RTM para
discutir se suas propostas fazem sentido.
Antes da final, o empreendedor passa a se relacionar com todos os departamentos, colocando a
solução à prova para descobrir se atende aos requisitos de negócio.
Na primeira etapa, a RTM selecionará as startups por meio de avaliação de um questionário.
As empresas serão avaliadas por um grupo de executivos nos seguintes quesitos: qualificação da
equipe, potencial de geração de valor, capacidade de entrega, grau de inovação e viabilidade
técnica para ganho de escala.
Na sequência, as mais qualificadas terão a oportunidade de se apresentar com pitches e
entrevistas.
Ao final, até dez startups seguirão para a fase de concepção do projeto, recebendo apoio de
mentores da RTM no desenvolvimento da solução.
As startups que tiverem uma experimentação bem-sucedida terão a oportunidade de ter a RTM
como parceira ou investidora estratégica.
“A experiência faz com que o empreendedor saia do programa com uma visão de mercado
madura e aprimorada. Por outro lado, aprendemos muito também nesse meio. Fico pessoalmente
empolgado em estar em um ambiente com startups, é algo inovador, criativo e contagiante”,
destaca o diretor geral da RTM, André Mello.
As empresas poderão se inscrever no site do programa até o dia 13 de março. O resultado será
divulgado no início de maio.
O Desafio é mais uma iniciativa do Conecta RTM, programa de inovação aberta que tem por
objetivo integrar o ecossistema tecnológico para promover a inovação nos negócios, antecipar
tendências e mudanças no mercado, identificar oportunidades de novos produtos e serviços,
gerando valor agregado para os clientes.
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RTM lança programa para startups

A RTM – Rede de Telecomunicações para o Mercado, provedora de serviços para integração do
mercado financeiro brasileiro, lançou o programa Desafio RTM, com apoio do Fintechlab. O objetivo
é descobrir startups que tenham soluções aplicáveis ou adaptáveis para o mercado financeiro, que
possam ser disponibilizadas em sua rede ou cloud privada com segurança e alta taxa de
disponibilidade.
Para participar, as startups precisam integrar as verticais de negócios de Fintech, Telecomunicações,
Tecnologia da Informação e Conectividade e estar em estágio de teste comercial, operacional,
crescimento ou expansão para novos mercados ou produtos.
Desde o processo de seleção, os empreendedores são incentivados a pensar um pouco mais sobre
seu negócio para o mercado financeiro. Ao passar de fase, eles têm mais contato com os executivos
da RTM para discutir se suas propostas fazem realmente sentido. Ao se classificar para a final, o
empreendedor passa a se relacionar com todos os departamentos. Nessa etapa, a solução será
colocada à prova para descobrir se atende aos requisitos de negócio.
Na primeira etapa, a RTM selecionará as startups por meio de avaliação de um questionário. Essas
empresas serão avaliadas por um grupo de executivos nos seguintes quesitos: qualificação da
equipe, potencial de geração de valor, capacidade de entrega, grau de inovação e viabilidade técnica
para ganho de escala. Na sequência, as mais qualificadas terão a oportunidade de se apresentar
para uma seção de pitch e entrevistas.
Ao final, até dez startups seguirão para a fase de concepção do projeto, recebendo apoio de
mentores da RTM no desenvolvimento da solução e sendo auxiliado na resolução dos maiores
desafios. As startups que tiverem uma experimentação bem-sucedida terão a oportunidade de ter
a RTM como parceira ou investidora estratégica.
Para o diretor geral da RTM, André Mello , o mercado de startups no Brasil está aquecido. “Estamos
otimistas de que vamos receber muitas ideias positivas. O empreendedorismo brasileiro é muito
criativo. O potencial que esses jovens têm de gerar soluções é gigantesco. Por isso, queremos
aproveitar esse relacionamento para conseguir entregar inovação cada vez mais rápido e de boa
qualidade para os nossos clientes”, afirma o executivo.
“Além disso, é uma relação de troca muito saudável. A experiência faz com que o empreendedor
saia do programa com uma visão de mercado madura e aprimorada. Por outro lado, aprendemos
muito também nesse meio. Fico pessoalmente empolgado em estar em um ambiente com startups,
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é algo inovador, criativo e contagiante. Essa integração nos obriga a pensar fora da caixa e nos
impulsiona a buscar cada vez mais a inovação que produz transformações”, conclui Mello.
O Desafio é uma iniciativa do Conecta RTM, programa de inovação aberta, que tem por objetivo
integrar o ecossistema tecnológico para promover a inovação nos negócios, antecipar tendências e
mudanças no mercado, identificar oportunidades de novos produtos e serviços, gerando valor
agregado para os clientes.
As empresas poderão se inscrever no site do programa até o dia 13 de março. O resultado será
divulgado no início de maio. Todas as informações sobre o programa podem ser acessadas aqui.
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RTM busca aplicações que possam ser ofertadas na nuvem privada

A RTM – Rede de Telecomunicações para o Mercado, provedora de serviços para integração do
mercado financeiro brasileiro, lançou o programa Desafio RTM, com apoio do Fintechlab, cujo
objetivo é descobrir startups que tenham soluções aplicáveis ou adaptáveis para o mercado
financeiro, que possam ser disponibilizadas em sua rede ou cloud privada com toda segurança e
alta taxa de disponibilidade exigida pelos serviços de missão crítica.
Para participar, a startup precisa integrar as verticais de negócios de Fintech, Telecomunicações,
Tecnologia da Informação e Conectividade e estar em estágio de teste comercial, operacional,
crescimento (base de cliente/volume) ou expansão (novos produtos/mercados). Desde o processo
de seleção, os empreendedores são incentivados a pensar um pouco mais sobre seu negócio para
o mercado financeiro. Ao passar de fase, eles têm mais contato com os executivos da RTM para
discutir se suas propostas fazem realmente sentido. Ao se classificar para a final, o empreendedor
passa a se relacionar com todos os departamentos. Nessa etapa, a solução será colocada à prova
para descobrir se atende aos requisitos de negócio.
Na primeira etapa, a RTM selecionará as startups por meio de avaliação de um questionário. Essas
empresas serão avaliadas por um grupo de executivos nos seguintes quesitos: qualificação da
equipe, potencial de geração de valor, capacidade de entrega, grau de inovação e viabilidade
técnica para ganho de escala. Na sequência, as mais qualificadas terão a oportunidade de se
apresentar para uma seção de pitch e entrevistas. Ao final, até dez startups seguirão para a fase
de concepção do projeto, recebendo apoio de mentores da RTM no desenvolvimento da solução e
sendo auxiliado na resolução dos maiores desafios. As startups que tiverem uma experimentação
bem-sucedida terão a oportunidade de ter a RTM como parceira ou investidora estratégica.

Para o diretor geral da RTM, André Mello, o mercado de startups no Brasil está aquecido.
“Estamos otimistas de que vamos receber muitas ideias positivas. O empreendedorismo brasileiro
é muito criativo. O potencial que esses jovens têm de gerar soluções é gigantesco. Por isso,
queremos aproveitar esse relacionamento para conseguir entregar inovação cada vez mais rápido
e de boa qualidade para os nossos clientes. Além disso, é uma relação de troca muito saudável. A
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experiência faz com que o empreendedor saia do programa com uma visão de mercado madura e
aprimorada. Por outro lado, aprendemos muito também nesse meio. Fico pessoalmente
empolgado em estar em um ambiente com startups, é algo inovador, criativo e contagiante. Essa
integração nos obriga a pensar fora da caixa e nos impulsiona a buscar cada vez mais a inovação
que produz transformações”, conclui Mello.
O Desafio é mais uma iniciativa do Conecta RTM, programa de inovação aberta, que tem por
objetivo integrar o ecossistema tecnológico para promover a inovação nos negócios, antecipar
tendências e mudanças no mercado, identificar oportunidades de novos produtos e serviços,
gerando valor agregado para os clientes. As empresas poderão se inscrever no site do programa
até o dia 13 de março. O resultado será divulgado no início de maio. Mais informações sobre o
Desafio RTM, etapas de seleção, regulamento e dúvidas mais frequentes, podem ser acessadas
pelo site www.rtm.net.br/desafio .
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Veículo: Fator Brasil
Data: 14/02/2017
Link: http://www.revistafatorbrasil.com.br/ver_noticia.php?not=337149

RTM lança programa para selecionar startups com foco no mercado financeiro

Iniciativa busca negócios inovadores nas áreas de Fintech, Telecomunicações, Tecnologia da
Informação e Conectividade.
A RTM – Rede de Telecomunicações para o Mercado, maior provedora de serviços para integração
do mercado financeiro brasileiro, lançou no dia 13 de fevereiro(segunda-feira), o programa Desafio
RTM, com apoio do Fintechlab, cujo objetivo é descobrir startups que tenham soluções aplicáveis
ou adaptáveis para o mercado financeiro, que possam ser disponibilizadas em sua rede ou cloud
privada com toda segurança e alta taxa de disponibilidade exigida pelos serviços de missão crítica.
Para participar, a startup precisa integrar as verticais de negócios de Fintech, Telecomunicações,
Tecnologia da Informação e Conectividade e estar em estágio de teste comercial, operacional,
crescimento (base de cliente/volume) ou expansão (novos produtos/mercados).
Desde o processo de seleção, os empreendedores são incentivados a pensar um pouco mais sobre
seu negócio para o mercado financeiro. Ao passar de fase, eles têm mais contato com os executivos
da RTM para discutir se suas propostas fazem realmente sentido. Ao se classificar para a final, o
empreendedor passa a se relacionar com todos os departamentos. Nessa etapa, a solução será
colocada à prova para descobrir se atende aos requisitos de negócio.
Na primeira etapa, a RTM selecionará as startups por meio de avaliação de um questionário. Essas
empresas serão avaliadas por um grupo de executivos nos seguintes quesitos: qualificação da
equipe, potencial de geração de valor, capacidade de entrega, grau de inovação e viabilidade técnica
para ganho de escala. Na sequência, as mais qualificadas terão a oportunidade de se apresentar
para uma seção de pitch e entrevistas. Ao final, até dez startups seguirão para a fase de concepção
do projeto, recebendo apoio de mentores da RTM no desenvolvimento da solução e sendo auxiliado
na resolução dos maiores desafios. As startups que tiverem uma experimentação bem-sucedida
terão a oportunidade de ter a RTM como parceira ou investidora estratégica.
Para o diretor geral da RTM, André Mello, o mercado de startups no Brasil está aquecido. “Estamos
otimistas de que vamos receber muitas ideias positivas. O empreendedorismo brasileiro é muito
criativo. O potencial que esses jovens têm de gerar soluções é gigantesco. Por isso, queremos
aproveitar esse relacionamento para conseguir entregar inovação cada vez mais rápido e de boa
qualidade para os nossos clientes. Além disso, é uma relação de troca muito saudável. A experiência
faz com que o empreendedor saia do programa com uma visão de mercado madura e aprimorada.
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Por outro lado, aprendemos muito também nesse meio. Fico pessoalmente empolgado em estar
em um ambiente com startups, é algo inovador, criativo e contagiante. Essa integração nos obriga
a pensar fora da caixa e nos impulsiona a buscar cada vez mais a inovação que produz
transformações”, conclui Mello.
O Desafio é mais uma iniciativa do Conecta RTM, programa de inovação aberta, que tem por
objetivo integrar o ecossistema tecnológico para promover a inovação nos negócios, antecipar
tendências e mudanças no mercado, identificar oportunidades de novos produtos e serviços,
gerando valor agregado para os clientes.
As empresas poderão se inscrever no site do programa até o dia 13 de março. O resultado será
divulgado no início de maio. | www.rtm.net.br/desafio.

9

Veículo: Fintechlab
Data: 14/02/2017
Link: http://fintechlab.com.br/index.php/2017/02/13/rtm-lanca-programa-para-selecionar-startupscom-foco-no-mercado-financeiro/

RTM lança programa para selecionar startups com foco no mercado financeiro

Iniciativa busca negócios inovadores nas áreas de Fintech, Telecomunicações, Tecnologia da
Informação e Conectividade
A RTM – Rede de Telecomunicações para o Mercado, maior provedora de serviços para integração
do mercado financeiro brasileiro, lançará, no dia 13 de fevereiro, o programa Desafio RTM, com
apoio do Fintechlab, cujo objetivo é descobrir startups que tenham soluções aplicáveis ou
adaptáveis para o mercado financeiro, que possam ser disponibilizadas em sua rede ou cloud
privada com toda segurança e alta taxa de disponibilidade exigida pelos serviços de missão crítica.
Para participar, a startup precisa integrar as verticais de negócios de Fintech, Telecomunicações,
Tecnologia da Informação e Conectividade e estar em estágio de teste comercial, operacional,
crescimento (base de cliente/volume) ou expansão (novos produtos/mercados).
Desde o processo de seleção, os empreendedores são incentivados a pensar um pouco mais sobre
seu negócio para o mercado financeiro. Ao passar de fase, eles têm mais contato com os
executivos da RTM para discutir se suas propostas fazem realmente sentido. Ao se classificar para
a final, o empreendedor passa a se relacionar com todos os departamentos. Nessa etapa, a
solução será colocada à prova para descobrir se atende aos requisitos de negócio.
Na primeira etapa, a RTM selecionará as startups por meio de avaliação de um questionário. Essas
empresas serão avaliadas por um grupo de executivos nos seguintes quesitos: qualificação da
equipe, potencial de geração de valor, capacidade de entrega, grau de inovação e viabilidade
técnica para ganho de escala. Na sequência, as mais qualificadas terão a oportunidade de se
apresentar para uma seção de pitch e entrevistas. Ao final, até dez startups seguirão para a fase
de concepção do projeto, recebendo apoio de mentores da RTM no desenvolvimento da solução e
sendo auxiliado na resolução dos maiores desafios. As startups que tiverem uma experimentação
bem-sucedida terão a oportunidade de ter a RTM como parceira ou investidora estratégica.
Para o diretor geral da RTM, André Mello, o mercado de startups no Brasil está aquecido.
“Estamos otimistas de que vamos receber muitas ideias positivas. O empreendedorismo brasileiro
é muito criativo. O potencial que esses jovens têm de gerar soluções é gigantesco. Por isso,
queremos aproveitar esse relacionamento para conseguir entregar inovação cada vez mais rápido
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e de boa qualidade para os nossos clientes. Além disso, é uma relação de troca muito saudável. A
experiência faz com que o empreendedor saia do programa com uma visão de mercado madura e
aprimorada. Por outro lado, aprendemos muito também nesse meio. Fico pessoalmente
empolgado em estar em um ambiente com startups, é algo inovador, criativo e contagiante. Essa
integração nos obriga a pensar fora da caixa e nos impulsiona a buscar cada vez mais a inovação
que produz transformações”, conclui Mello.
O Desafio é mais uma iniciativa do Conecta RTM, programa de inovação aberta, que tem por
objetivo integrar o ecossistema tecnológico para promover a inovação nos negócios, antecipar
tendências e mudanças no mercado, identificar oportunidades de novos produtos e serviços,
gerando valor agregado para os clientes.
As empresas poderão se inscrever no site do programa até o dia 13 de março. O resultado será
divulgado no início de maio.
Mais informações sobre o Desafio RTM, etapas de seleção, regulamento e dúvidas mais
frequentes, podem ser acessadas pelo site www.rtm.net.br/desafio.
Sobre a RTM
Fundada em 1997, 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 19 Estados, conectando cerca 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.
O relacionamento é o principal diferencial da empresa, que busca sempre estar próxima dos seus
clientes, atendendo às suas demandas.
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Veículo: Inova.jor
Data: 14/02/2017
Link: http://www.inova.jor.br/2017/02/16/startups-mercado-financeiro/

RTM busca startups com soluções para o mercado financeiro

A Rede de Telecomunicações para o Mercado (RTM), em parceria com a Fintechlab, procura
startups com soluções para o mercado financeiro.
Além de fintechs, o programa Desafio RTM é destinado a empresas iniciantes que atuem
em telecomunicações, tecnologia da informação e conectividade.
Elas precisam estar em fase de teste comercial, operacional, crescimento ou expansão.
Avaliação
Na primeira fase, a RTM selecionará as startups por meio de um questionário.
Os itens avaliados são:
•
•
•
•
•

qualificação da equipe,
potencial de geração de valor,
capacidade de entrega,
grau de inovação e
viabilidade técnica para ganho de escala.

Ao fim do programa, 10 startups participarão de uma fase de concepção de projetos, com
mentoria da RTM. Os melhores projetos podem receber investimento da empresa.
O Desafio RTM tem duração de nove meses, divididos em quatro fases.
As inscrições podem ser feitas até o dia 13 de maio no site do programa.
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Veículo: IT Fórum 365
Data: 14/02/2017
Link: http://www.itforum365.com.br/gestao/estrategia/rtm-seleciona-startups-com-foco-nomercado-financeiro

RTM seleciona startups com foco no mercado financeiro

Busca é por negócios inovadores em fintech, telecom, TI e conectividade
A Rede de Telecomunicações para o Mercado (RTM), provedora de serviços para integração do
mercado financeiro brasileiro acaba de lançar o programa Desafio RTM, com apoio do Fintechlab.
O objetivo é descobrir startups com soluções aplicáveis ou adaptáveis para o mercado financeiro,
para disponibilizá-las em sua rede ou cloud privada.
Para participar, a startup precisa integrar as verticais de negócios de Fintech, Telecomunicações,
Tecnologia da Informação e Conectividade e estar em estágio de teste comercial, operacional,
crescimento (base de cliente/volume) ou expansão (novos produtos/mercados).
No processo de seleção, os empreendedores são incentivados a pensar um pouco mais sobre seu
negócio para o mercado financeiro. Ao passar de fase, eles têm mais contato com os executivos da
RTM para discutir se suas propostas fazem realmente sentido.
A startup classificada para a final passa a se relacionar com todos os departamentos. Nessa etapa,
a solução será colocada à prova para descobrir se atende aos requisitos de negócio.
Processo de seleção
Na primeira etapa, a RTM selecionará as startups por meio de avaliação de um questionário. Essas
empresas serão avaliadas por um grupo de executivos nos seguintes quesitos: qualificação da
equipe, potencial de geração de valor, capacidade de entrega, grau de inovação e viabilidade
técnica para ganho de escala.
Em seguida, as mais qualificadas terão a oportunidade de se apresentar para uma seção de pitch e
entrevistas. Ao final, até dez startups seguirão para a fase de concepção do projeto, recebendo
apoio de mentores da RTM no desenvolvimento da solução e sendo auxiliado na resolução dos
maiores desafios. As que tiverem uma experimentação bem-sucedida terão a oportunidade de ter
a RTM como parceira ou investidora estratégica.
“O potencial que esses jovens têm de gerar soluções é gigantesco. Por isso, queremos aproveitar
esse relacionamento para conseguir entregar inovação cada vez mais rápido e de boa qualidade
para os nossos clientes”, diz o diretor geral da RTM, André Mello.
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O desafio é mais uma iniciativa do Conecta RTM, programa de inovação aberta, que tem por
objetivo integrar o ecossistema tecnológico para promover a inovação nos negócios, antecipar
tendências e mudanças no mercado, identificar oportunidades de novos produtos e serviços,
gerando valor agregado para os clientes.
As empresas poderão se inscrever no site do programa até o dia 13 de março. O resultado será
divulgado no início de maio. Mais informações sobre o Desafio RTM, etapas de seleção,
regulamento e dúvidas mais frequentes, podem ser acessadas pelo site .
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Veículo: TI INSIDE
Data: 15/02/2017
Link: http://convergecom.com.br/tiinside/webinside/estrategia/15/02/2017/rtm-lanca-programapara-selecionar-startups/

RTM lança programa para selecionar startups

A RTM – Rede de Telecomunicações para o Mercado, provedora de serviços para integração do
mercado financeiro brasileiro, lançou o programa Desafio RTM, com apoio do Fintechlab, cujo
objetivo é descobrir startups que tenham soluções aplicáveis ou adaptáveis para o mercado
financeiro, que possam ser disponibilizadas em sua rede ou cloud privada com toda segurança e
alta taxa de disponibilidade exigida pelos serviços de missão crítica.
Para participar, a startup precisa integrar as verticais de negócios de Fintech, Telecomunicações,
Tecnologia da Informação e Conectividade e estar em estágio de teste comercial, operacional,
crescimento (base de cliente/volume) ou expansão (novos produtos/mercados).
Desde o processo de seleção, os empreendedores são incentivados a pensar um pouco mais sobre
seu negócio para o mercado financeiro. Ao passar de fase, eles têm mais contato com os
executivos da RTM para discutir se suas propostas fazem realmente sentido. Ao se classificar para
a final, o empreendedor passa a se relacionar com todos os departamentos. Nessa etapa, a
solução será colocada à prova para descobrir se atende aos requisitos de negócio.
Na primeira etapa, a RTM selecionará as startups por meio de avaliação de um questionário. Essas
empresas serão avaliadas por um grupo de executivos nos seguintes quesitos: qualificação da
equipe, potencial de geração de valor, capacidade de entrega, grau de inovação e viabilidade
técnica para ganho de escala. Na sequência, as mais qualificadas terão a oportunidade de se
apresentar para uma seção de pitch e entrevistas. Ao final, até dez startups seguirão para a fase
de concepção do projeto, recebendo apoio de mentores da RTM no desenvolvimento da solução e
sendo auxiliado na resolução dos maiores desafios. As startups que tiverem uma experimentação
bem-sucedida terão a oportunidade de ter a RTM como parceira ou investidora estratégica.
Para o diretor geral da RTM, André Mello, o mercado de startups no Brasil está aquecido.
"Estamos otimistas de que vamos receber muitas ideias positivas. O empreendedorismo brasileiro
é muito criativo. O potencial que esses jovens têm de gerar soluções é gigantesco. Por isso,
queremos aproveitar esse relacionamento para conseguir entregar inovação cada vez mais rápido
e de boa qualidade para os nossos clientes. Além disso, é uma relação de troca muito saudável. A
experiência faz com que o empreendedor saia do programa com uma visão de mercado madura e
aprimorada. Por outro lado, aprendemos muito também nesse meio. Fico pessoalmente
empolgado em estar em um ambiente com startups, é algo inovador, criativo e contagiante. Essa
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integração nos obriga a pensar fora da caixa e nos impulsiona a buscar cada vez mais a inovação
que produz transformações", conclui Mello.
As empresas poderão se inscrever no site do programa até o dia 13 de março. O resultado será
divulgado no início de maio.
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Veículo: StarteSe
Data: 16/02/2017
Link: http://conteudo.startse.com.br/mercado/lucas-bicudo/rtm-desafio-startups-mercadofinanceiro/

RTM lança desafio para startups com foco no mercado financeiro
O Desafio é mais uma iniciativa do Conecta RTM, programa de inovação aberta, que tem por
objetivo integrar o ecossistema tecnológico
A RTM – Rede de Telecomunicações para o Mercado, maior provedora de serviços para
integração do mercado financeiro brasileiro -, lançou essa semana o programa Desafio RTM,
com apoio do Fintechlab.
O objetivo é descobrir startups que tenham soluções aplicáveis ou adaptáveis para o mercado
financeiro, que possam ser disponibilizadas em sua rede ou cloud privada. Para participar, o
projeto precisa integrar as verticais de negócios de Fintech, Telecomunicações, Tecnologia da
Informação e Conectividade, além de estar em estágio de teste comercial, operacional,
crescimento (base de cliente/volume) ou expansão (novos produtos/mercados).
Na primeira etapa, a RTM selecionará as startups por meio de avaliação de um questionário.
Essas empresas serão avaliadas por um grupo de executivos nos seguintes quesitos:
qualificação da equipe, potencial de geração de valor, capacidade de entrega, grau de
inovação e viabilidade técnica para ganho de escala.
Na sequência, as mais qualificadas terão a oportunidade de se apresentar para uma sessão de
pitch e entrevistas. Ao final, até dez projetos seguirão para a fase de concepção, recebendo
apoio de mentores da RTM no desenvolvimento da solução. As startups que tiverem uma
experimentação bem-sucedida terão a oportunidade de ter a RTM como parceira ou
investidora estratégica.
“Estamos otimistas de que vamos receber muitas ideias positivas. O empreendedorismo
brasileiro é muito criativo. O potencial que esses jovens têm de gerar soluções é gigantesco.
Por isso, queremos aproveitar esse relacionamento para conseguir entregar inovação cada
vez mais rápido e de boa qualidade para os nossos clientes. Além disso, é uma relação de
troca muito saudável. A experiência faz com que o empreendedor saia do programa com uma
visão de mercado madura e aprimorada. Por outro lado, aprendemos muito também nesse
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meio. Fico pessoalmente empolgado em estar em um ambiente com startups, é algo
inovador, criativo e contagiante. Essa integração nos obriga a pensar fora da caixa e nos
impulsiona a buscar cada vez mais a inovação que produz transformações”, diz o Diretor
Geral André Mello.
O Desafio é mais uma iniciativa do Conecta RTM, programa de inovação aberta, que tem por
objetivo integrar o ecossistema tecnológico para promover a inovação nos negócios,
antecipar tendências e mudanças no mercado, identificar oportunidades de novos produtos e
serviços, gerando valor agregado para os clientes.
As empresas poderão se inscrever no site do programa até o dia 13 de março. O resultado
será divulgado no início de maio.
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Veículo: Valor Agregado
Data: 13/02/2017
Link: http://valoragregado.com/2017/02/13/rtm-lanca-programa-para-selecionar-startups-com-foco-nomercado-financeiro/

RTM lança programa para selecionar startups com foco no mercado financeiro

A RTM – Rede de Telecomunicações para o Mercado, maior provedora de serviços para integração
do mercado financeiro brasileiro, lançará, no dia 13 de fevereiro, o programa Desafio RTM, com
apoio do Fintechlab, cujo objetivo é descobrir startups que tenham soluções aplicáveis ou
adaptáveis para o mercado financeiro, que possam ser disponibilizadas em sua rede ou cloud
privada com toda segurança e alta taxa de disponibilidade exigida pelos serviços de missão crítica.
Para participar, a startup precisa integrar as verticais de negócios de Fintech, Telecomunicações,
Tecnologia da Informação e Conectividade e estar em estágio de teste comercial, operacional,
crescimento (base de cliente/volume) ou expansão (novos produtos/mercados).
Desde o processo de seleção, os empreendedores são incentivados a pensar um pouco mais sobre
seu negócio para o mercado financeiro. Ao passar de fase, eles têm mais contato com os
executivos da RTM para discutir se suas propostas fazem realmente sentido. Ao se classificar para
a final, o empreendedor passa a se relacionar com todos os departamentos. Nessa etapa, a
solução será colocada à prova para descobrir se atende aos requisitos de negócio.
Na primeira etapa, a RTM selecionará as startups por meio de avaliação de um questionário. Essas
empresas serão avaliadas por um grupo de executivos nos seguintes quesitos: qualificação da
equipe, potencial de geração de valor, capacidade de entrega, grau de inovação e viabilidade
técnica para ganho de escala. Na sequência, as mais qualificadas terão a oportunidade de se
apresentar para uma seção de pitch e entrevistas. Ao final, até dez startups seguirão para a fase
de concepção do projeto, recebendo apoio de mentores da RTM no desenvolvimento da solução e
sendo auxiliado na resolução dos maiores desafios. As startups que tiverem uma experimentação
bem-sucedida terão a oportunidade de ter a RTM como parceira ou investidora estratégica.
Para o diretor geral da RTM, André Mello, o mercado de startups no Brasil está aquecido.
“Estamos otimistas de que vamos receber muitas ideias positivas. O empreendedorismo brasileiro
é muito criativo. O potencial que esses jovens têm de gerar soluções é gigantesco. Por isso,
queremos aproveitar esse relacionamento para conseguir entregar inovação cada vez mais rápido
e de boa qualidade para os nossos clientes. Além disso, é uma relação de troca muito saudável. A
experiência faz com que o empreendedor saia do programa com uma visão de mercado madura e
aprimorada. Por outro lado, aprendemos muito também nesse meio. Fico pessoalmente
empolgado em estar em um ambiente com startups, é algo inovador, criativo e contagiante. Essa
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integração nos obriga a pensar fora da caixa e nos impulsiona a buscar cada vez mais a inovação
que produz transformações”, conclui Mello.
O Desafio é mais uma iniciativa do Conecta RTM, programa de inovação aberta, que tem por
objetivo integrar o ecossistema tecnológico para promover a inovação nos negócios, antecipar
tendências e mudanças no mercado, identificar oportunidades de novos produtos e serviços,
gerando valor agregado para os clientes.
As empresas poderão se inscrever no site do programa até o dia 13 de março. O resultado será
divulgado no início de maio.
Mais informações sobre o Desafio RTM, etapas de seleção, regulamento e dúvidas mais
frequentes, podem ser acessadas pelo site www.rtm.net.br/desafio
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Veículo: Executivos Financeiros
Data: 21/02/2017
Link: http://www.executivosfinanceiros.com.br/ti/fintech/item/4714-rtm-lan%C3%A7a-programa-paraselecionar-startups-com-foco-no-mercado-financeiro.html

RTM lança programa para selecionar startups com foco no mercado financeiro

Iniciativa busca negócios inovadores nas áreas de Fintech, Telecomunicações, Tecnologia da
Informação e Conectividade
A RTM – Rede de Telecomunicações para o Mercado, maior provedora de serviços para integração
do mercado financeiro brasileiro, lançou, no dia 13 de fevereiro, o programa Desafio RTM, com
apoio do Fintechlab, cujo objetivo é descobrir startups que tenham soluções aplicáveis ou
adaptáveis para o mercado financeiro, que possam ser disponibilizadas em sua rede ou cloud
privada com toda segurança e alta taxa de disponibilidade exigida pelos serviços de missão crítica.
Para participar, a startup precisa integrar as verticais de negócios de Fintech, Telecomunicações,
Tecnologia da Informação e Conectividade e estar em estágio de teste comercial, operacional,
crescimento (base de cliente/volume) ou expansão (novos produtos/mercados).
Desde o processo de seleção, os empreendedores são incentivados a pensar um pouco mais sobre
seu negócio para o mercado financeiro. Ao passar de fase, eles têm mais contato com os
executivos da RTM para discutir se suas propostas fazem realmente sentido. Ao se classificar para
a final, o empreendedor passa a se relacionar com todos os departamentos. Nessa etapa, a
solução será colocada à prova para descobrir se atende aos requisitos de negócio.
Na primeira etapa, a RTM selecionará as startups por meio de avaliação de um questionário. Essas
empresas serão avaliadas por um grupo de executivos nos seguintes quesitos: qualificação da
equipe, potencial de geração de valor, capacidade de entrega, grau de inovação e viabilidade
técnica para ganho de escala. Na sequência, as mais qualificadas terão a oportunidade de se
apresentar para uma seção de pitch e entrevistas. Ao final, até dez startups seguirão para a fase
de concepção do projeto, recebendo apoio de mentores da RTM no desenvolvimento da solução e
sendo auxiliado na resolução dos maiores desafios. As startups que tiverem uma experimentação
bem-sucedida terão a oportunidade de ter a RTM como parceira ou investidora estratégica.
Para o diretor geral da RTM, André Mello, o mercado de startups no Brasil está aquecido.
“Estamos otimistas de que vamos receber muitas ideias positivas. O empreendedorismo brasileiro
é muito criativo. O potencial que esses jovens têm de gerar soluções é gigantesco. Por isso,
queremos aproveitar esse relacionamento para conseguir entregar inovação cada vez mais rápido
e de boa qualidade para os nossos clientes. Além disso, é uma relação de troca muito saudável. A
experiência faz com que o empreendedor saia do programa com uma visão de mercado madura e
aprimorada. Por outro lado, aprendemos muito também nesse meio. Fico pessoalmente
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empolgado em estar em um ambiente com startups, é algo inovador, criativo e contagiante. Essa
integração nos obriga a pensar fora da caixa e nos impulsiona a buscar cada vez mais a inovação
que produz transformações”, conclui Mello.
O Desafio é mais uma iniciativa do Conecta RTM, programa de inovação aberta, que tem por
objetivo integrar o ecossistema tecnológico para promover a inovação nos negócios, antecipar
tendências e mudanças no mercado, identificar oportunidades de novos produtos e serviços,
gerando valor agregado para os clientes.
As empresas poderão se inscrever no site do programa até o dia 13 de março. O resultado será
divulgado no início de maio.
Mais informações sobre o Desafio RTM, etapas de seleção, regulamento e dúvidas mais
frequentes, podem ser acessadas pelo site www.rtm.net.br/desafio .
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Veículo: SIMI – Sistema Mineiro de Inovação
Data: 14/02/2017
Link: http://www.simi.org.br/noticia/programa-busca-startups-com-solu%C3%A7%C3%B5es-para-omercado-financeiro.html

Programa busca startups com soluções para o mercado financeiro
Desafio RTM está com inscrições abertas, é dividido em quatro fases e dura nove meses
A Rede de Telecomunicações para o Mercado Financeiro – RTM lançou o Desafio RTM, um
programa que tem como objetivo encontrar startups com soluções aplicáveis ou adaptáveis ao
mercado financeiro, que possam ser disponibilizadas através da nuvem privada da rede, para 500
players do setor.
Para participar, as startups candidatas devem propor soluções inovadoras que contribuam para
uma maior eficiência do setor, além de apresentar um MVP que possa ser instalado na nuvem da
RTM. Elas precisam fazer parte de uma dessas áreas:
Fintech
Telecomunicações
Tecnologia da Informação
Conectividade
As selecionadas terão acesso a 500 clientes da RTM em 19 estados brasileiros e vão trabalhar com
demandas reais de bancos, corretoras, distribuidoras, entre outros. As startups vão receber
mentorias e poderão ter a RTM como parceira ou investidora estratégica.
Clique aqui para se inscrever
As inscrições podem ser feitas até 13 de março. O resultado da seleção será divulgado no início de
maio.
Conheça mais sobre o Desafio RTM
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Veículo: Startupi
Data: 24/02/2017
Link: https://startupi.com.br/2017/02/rtm-lanca-programa-para-selecionar-startups-com-foco-nomercado-financeiro/

RTM lança programa para selecionar startups com foco no mercado financeiro

A RTM – Rede de Telecomunicações para o Mercado, maior provedora de serviços para integração
do mercado financeiro brasileiro, lançou o programa Desafio RTM, com apoio do Fintechlab, cujo
objetivo é descobrir startups que tenham soluções aplicáveis ou adaptáveis para o mercado
financeiro, que possam ser disponibilizadas em sua rede ou cloud privada com toda segurança e
alta taxa de disponibilidade exigida pelos serviços de missão crítica.
Para participar, a startup precisa integrar as verticais de negócios de Fintech, Telecomunicações,
Tecnologia da Informação e Conectividade e estar em estágio de teste comercial, operacional,
crescimento (base de cliente/volume) ou expansão (novos produtos/mercados).
Desde o processo de seleção, os empreendedores são incentivados a pensar um pouco mais sobre
seu negócio para o mercado financeiro. Ao passar de fase, eles têm mais contato com os
executivos da RTM para discutir se suas propostas fazem realmente sentido. Ao se classificar para
a final, o empreendedor passa a se relacionar com todos os departamentos. Nessa etapa, a
solução será colocada à prova para descobrir se atende aos requisitos de negócio.
Na primeira etapa, a RTM selecionará as startups por meio de avaliação de um questionário. Essas
empresas serão avaliadas por um grupo de executivos nos seguintes quesitos: qualificação da
equipe, potencial de geração de valor, capacidade de entrega, grau de inovação e viabilidade
técnica para ganho de escala.
Na sequência, as mais qualificadas terão a oportunidade de se apresentar para uma seção de pitch
e entrevistas. Ao final, até dez startups seguirão para a fase de concepção do projeto, recebendo
apoio de mentores da RTM no desenvolvimento da solução e sendo auxiliado na resolução dos
maiores desafios. As startups que tiverem uma experimentação bem-sucedida terão a
oportunidade de ter a RTM como parceira ou investidora estratégica.
Para o diretor geral da RTM, André Mello, o mercado de startups no Brasil está aquecido.
“Estamos otimistas de que vamos receber muitas ideias positivas. O empreendedorismo brasileiro
é muito criativo. A experiência faz com que o empreendedor saia do programa com uma visão de
mercado madura e aprimorada. Por outro lado, aprendemos muito também nesse meio. Fico
pessoalmente empolgado em estar em um ambiente com startups, é algo inovador, criativo e
contagiante. Essa integração nos obriga a pensar fora da caixa e nos impulsiona a buscar cada vez
mais a inovação que produz transformações”, conclui Mello.
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O Desafio é mais uma iniciativa do Conecta RTM, programa de inovação aberta, que tem por
objetivo integrar o ecossistema tecnológico para promover a inovação nos negócios, antecipar
tendências e mudanças no mercado, identificar oportunidades de novos produtos e serviços,
gerando valor agregado para os clientes.
As empresas poderão se inscrever no site do programa até o dia 13 de março. O resultado será
divulgado no início de maio. Mais informações sobre o Desafio RTM, etapas de seleção,
regulamento e dúvidas mais frequentes, podem ser acessadas pelo site.

25

Veículo: Estadão
Data: 13/02/2017
Link: http://economia.estadao.com.br/noticias/releases-ae,rtm-lanca-programa-para-

selecionar-startups-com-foco-no-mercado-financeiro,70001663839

RTM lança programa para selecionar startups com foco no mercado financeiro
Para participar, a startup precisa integrar as verticais de negócios de Fintech, Telecomunicações,
Tecnologia da Informação e Conectividade e estar em estágio de teste comercial, operacional,
crescimento (base de cliente/volume) ou expansão (novos produtos/mercados).
Desde o processo de seleção, os empreendedores são incentivados a pensar um pouco mais sobre
seu negócio para o mercado financeiro. Ao passar de fase, eles têm mais contato com os executivos
da RTM para discutir se suas propostas fazem realmente sentido. Ao se classificar para a final, o
empreendedor passa a se relacionar com todos os departamentos. Nessa etapa, a solução será
colocada à prova para descobrir se atende aos requisitos de negócio.
Na primeira etapa, a RTM selecionará as startups por meio de avaliação de um questionário. Essas
empresas serão avaliadas por um grupo de executivos nos seguintes quesitos: qualificação da
equipe, potencial de geração de valor, capacidade de entrega, grau de inovação e viabilidade técnica
para ganho de escala. Na sequência, as mais qualificadas terão a oportunidade de se apresentar
para uma seção de pitch e entrevistas. Ao final, até dez startups seguirão para a fase de concepção
do projeto, recebendo apoio de mentores da RTM no desenvolvimento da solução e sendo auxiliado
na resolução dos maiores desafios. As startups que tiverem uma experimentação bem-sucedida
terão a oportunidade de ter a RTM como parceira ou investidora estratégica.
Para o diretor geral da RTM, André Mello, o mercado de startups no Brasil está aquecido. "Estamos
otimistas de que vamos receber muitas ideias positivas. O empreendedorismo brasileiro é muito
criativo. O potencial que esses jovens têm de gerar soluções é gigantesco. Por isso, queremos
aproveitar esse relacionamento para conseguir entregar inovação cada vez mais rápido e de boa
qualidade para os nossos clientes. Além disso, é uma relação de troca muito saudável. A experiência
faz com que o empreendedor saia do programa com uma visão de mercado madura e aprimorada.
Por outro lado, aprendemos muito também nesse meio. Fico pessoalmente empolgado em estar
em um ambiente com startups, é algo inovador, criativo e contagiante. Essa integração nos obriga
a pensar fora da caixa e nos impulsiona a buscar cada vez mais a inovação que produz
transformações", conclui Mello.
O Desafio é mais uma iniciativa do Conecta RTM, programa de inovação aberta, que tem por
objetivo integrar o ecossistema tecnológico para promover a inovação nos negócios, antecipar
tendências e mudanças no mercado, identificar oportunidades de novos produtos e serviços,
gerando valor agregado para os clientes.
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As empresas poderão se inscrever no site do programa até o dia 13 de março. O resultado será
divulgado no início de maio.
Mais informações sobre o Desafio RTM, etapas de seleção, regulamento e dúvidas mais frequentes,
podem ser acessadas pelo site www.rtm.net.br/desafio
Sobre a RTM
Fundada em 1997, 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 19 Estados, conectando cerca 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.
O relacionamento é o principal diferencial da empresa, que busca sempre estar próxima dos seus
clientes, atendendo às suas demandas.
Website: http://www.rtm.net.br/desafio/
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Veículo: Agência Estado
Data: 13/02/2017
Link:
http://institucional.ae.com.br/ReleasePG/2CSkE%7C47%7CnZbTudBFkB8hLJVEeFV%7C43%7CxQLfIF4uCno2
g%7C43%7CdEfu64C8oY4vT%7C43%7C%7C43%7CJ1jW74r4DtxnI%7C43%7Co6204VXl97tE3m7CBPvj5Lxbvq
HCa8vAuCOeA3qSRmpwTed6SfzKBJLPzLU

RTM lança programa para selecionar startups com foco no mercado financeiro
Para participar, a startup precisa integrar as verticais de negócios de Fintech, Telecomunicações,
Tecnologia da Informação e Conectividade e estar em estágio de teste comercial, operacional,
crescimento (base de cliente/volume) ou expansão (novos produtos/mercados).
Desde o processo de seleção, os empreendedores são incentivados a pensar um pouco mais sobre
seu negócio para o mercado financeiro. Ao passar de fase, eles têm mais contato com os executivos
da RTM para discutir se suas propostas fazem realmente sentido. Ao se classificar para a final, o
empreendedor passa a se relacionar com todos os departamentos. Nessa etapa, a solução será
colocada à prova para descobrir se atende aos requisitos de negócio.
Na primeira etapa, a RTM selecionará as startups por meio de avaliação de um questionário. Essas
empresas serão avaliadas por um grupo de executivos nos seguintes quesitos: qualificação da
equipe, potencial de geração de valor, capacidade de entrega, grau de inovação e viabilidade técnica
para ganho de escala. Na sequência, as mais qualificadas terão a oportunidade de se apresentar
para uma seção de pitch e entrevistas. Ao final, até dez startups seguirão para a fase de concepção
do projeto, recebendo apoio de mentores da RTM no desenvolvimento da solução e sendo auxiliado
na resolução dos maiores desafios. As startups que tiverem uma experimentação bem-sucedida
terão a oportunidade de ter a RTM como parceira ou investidora estratégica.
Para o diretor geral da RTM, André Mello, o mercado de startups no Brasil está aquecido. "Estamos
otimistas de que vamos receber muitas ideias positivas. O empreendedorismo brasileiro é muito
criativo. O potencial que esses jovens têm de gerar soluções é gigantesco. Por isso, queremos
aproveitar esse relacionamento para conseguir entregar inovação cada vez mais rápido e de boa
qualidade para os nossos clientes. Além disso, é uma relação de troca muito saudável. A experiência
faz com que o empreendedor saia do programa com uma visão de mercado madura e aprimorada.
Por outro lado, aprendemos muito também nesse meio. Fico pessoalmente empolgado em estar
em um ambiente com startups, é algo inovador, criativo e contagiante. Essa integração nos obriga
a pensar fora da caixa e nos impulsiona a buscar cada vez mais a inovação que produz
transformações", conclui Mello.
O Desafio é mais uma iniciativa do Conecta RTM, programa de inovação aberta, que tem por
objetivo integrar o ecossistema tecnológico para promover a inovação nos negócios, antecipar
tendências e mudanças no mercado, identificar oportunidades de novos produtos e serviços,
gerando valor agregado para os clientes.
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As empresas poderão se inscrever no site do programa até o dia 13 de março. O resultado será
divulgado no início de maio.
Mais informações sobre o Desafio RTM, etapas de seleção, regulamento e dúvidas mais frequentes,
podem ser acessadas pelo site www.rtm.net.br/desafio
Sobre a RTM
Fundada em 1997, 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 19 Estados, conectando cerca 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.
O relacionamento é o principal diferencial da empresa, que busca sempre estar próxima dos seus
clientes, atendendo às suas demandas.
Website: http://www.rtm.net.br/desafio/
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RTM lança programa para selecionar startups com foco no mercado financeiro
Para participar, a startup precisa integrar as verticais de negócios de Fintech, Telecomunicações,
Tecnologia da Informação e Conectividade e estar em estágio de teste comercial, operacional,
crescimento (base de cliente/volume) ou expansão (novos produtos/mercados).
Desde o processo de seleção, os empreendedores são incentivados a pensar um pouco mais sobre
seu negócio para o mercado financeiro. Ao passar de fase, eles têm mais contato com os executivos
da RTM para discutir se suas propostas fazem realmente sentido. Ao se classificar para a final, o
empreendedor passa a se relacionar com todos os departamentos. Nessa etapa, a solução será
colocada à prova para descobrir se atende aos requisitos de negócio.
Na primeira etapa, a RTM selecionará as startups por meio de avaliação de um questionário. Essas
empresas serão avaliadas por um grupo de executivos nos seguintes quesitos: qualificação da
equipe, potencial de geração de valor, capacidade de entrega, grau de inovação e viabilidade técnica
para ganho de escala. Na sequência, as mais qualificadas terão a oportunidade de se apresentar
para uma seção de pitch e entrevistas. Ao final, até dez startups seguirão para a fase de concepção
do projeto, recebendo apoio de mentores da RTM no desenvolvimento da solução e sendo auxiliado
na resolução dos maiores desafios. As startups que tiverem uma experimentação bem-sucedida
terão a oportunidade de ter a RTM como parceira ou investidora estratégica.
Para o diretor geral da RTM, André Mello, o mercado de startups no Brasil está aquecido. "Estamos
otimistas de que vamos receber muitas ideias positivas. O empreendedorismo brasileiro é muito
criativo. O potencial que esses jovens têm de gerar soluções é gigantesco. Por isso, queremos
aproveitar esse relacionamento para conseguir entregar inovação cada vez mais rápido e de boa
qualidade para os nossos clientes. Além disso, é uma relação de troca muito saudável. A experiência
faz com que o empreendedor saia do programa com uma visão de mercado madura e aprimorada.
Por outro lado, aprendemos muito também nesse meio. Fico pessoalmente empolgado em estar
em um ambiente com startups, é algo inovador, criativo e contagiante. Essa integração nos obriga
a pensar fora da caixa e nos impulsiona a buscar cada vez mais a inovação que produz
transformações", conclui Mello.
O Desafio é mais uma iniciativa do Conecta RTM, programa de inovação aberta, que tem por
objetivo integrar o ecossistema tecnológico para promover a inovação nos negócios, antecipar
tendências e mudanças no mercado, identificar oportunidades de novos produtos e serviços,
gerando valor agregado para os clientes.
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As empresas poderão se inscrever no site do programa até o dia 13 de março. O resultado será
divulgado no início de maio.
Mais informações sobre o Desafio RTM, etapas de seleção, regulamento e dúvidas mais frequentes,
podem ser acessadas pelo site www.rtm.net.br/desafio
Sobre a RTM
Fundada em 1997, 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 19 Estados, conectando cerca 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.
O relacionamento é o principal diferencial da empresa, que busca sempre estar próxima dos seus
clientes, atendendo às suas demandas.
Website: http://www.rtm.net.br/desafio/

31

Veículo: The São Paulo Times
Data: 13/02/2017
Link: http://saopaulotimes.com.br/sp/newsdino/?title=rtm-lanca-programa-para-

selecionar-startups-com-foco-no-mercado-financeiro&partnerid=1275&releaseid=119070

RTM lança programa para selecionar startups com foco no mercado financeiro
Para participar, a startup precisa integrar as verticais de negócios de Fintech, Telecomunicações,
Tecnologia da Informação e Conectividade e estar em estágio de teste comercial, operacional,
crescimento (base de cliente/volume) ou expansão (novos produtos/mercados).
Desde o processo de seleção, os empreendedores são incentivados a pensar um pouco mais sobre
seu negócio para o mercado financeiro. Ao passar de fase, eles têm mais contato com os executivos
da RTM para discutir se suas propostas fazem realmente sentido. Ao se classificar para a final, o
empreendedor passa a se relacionar com todos os departamentos. Nessa etapa, a solução será
colocada à prova para descobrir se atende aos requisitos de negócio.
Na primeira etapa, a RTM selecionará as startups por meio de avaliação de um questionário. Essas
empresas serão avaliadas por um grupo de executivos nos seguintes quesitos: qualificação da
equipe, potencial de geração de valor, capacidade de entrega, grau de inovação e viabilidade técnica
para ganho de escala. Na sequência, as mais qualificadas terão a oportunidade de se apresentar
para uma seção de pitch e entrevistas. Ao final, até dez startups seguirão para a fase de concepção
do projeto, recebendo apoio de mentores da RTM no desenvolvimento da solução e sendo auxiliado
na resolução dos maiores desafios. As startups que tiverem uma experimentação bem-sucedida
terão a oportunidade de ter a RTM como parceira ou investidora estratégica.
Para o diretor geral da RTM, André Mello, o mercado de startups no Brasil está aquecido. "Estamos
otimistas de que vamos receber muitas ideias positivas. O empreendedorismo brasileiro é muito
criativo. O potencial que esses jovens têm de gerar soluções é gigantesco. Por isso, queremos
aproveitar esse relacionamento para conseguir entregar inovação cada vez mais rápido e de boa
qualidade para os nossos clientes. Além disso, é uma relação de troca muito saudável. A experiência
faz com que o empreendedor saia do programa com uma visão de mercado madura e aprimorada.
Por outro lado, aprendemos muito também nesse meio. Fico pessoalmente empolgado em estar
em um ambiente com startups, é algo inovador, criativo e contagiante. Essa integração nos obriga
a pensar fora da caixa e nos impulsiona a buscar cada vez mais a inovação que produz
transformações", conclui Mello.
O Desafio é mais uma iniciativa do Conecta RTM, programa de inovação aberta, que tem por
objetivo integrar o ecossistema tecnológico para promover a inovação nos negócios, antecipar
tendências e mudanças no mercado, identificar oportunidades de novos produtos e serviços,
gerando valor agregado para os clientes.
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As empresas poderão se inscrever no site do programa até o dia 13 de março. O resultado será
divulgado no início de maio.
Mais informações sobre o Desafio RTM, etapas de seleção, regulamento e dúvidas mais frequentes,
podem ser acessadas pelo site www.rtm.net.br/desafio
Sobre a RTM
Fundada em 1997, 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 19 Estados, conectando cerca 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.
O relacionamento é o principal diferencial da empresa, que busca sempre estar próxima dos seus
clientes, atendendo às suas demandas.
Website: http://www.rtm.net.br/desafio/

33

Veículo: Gazeta de Votorantim
Data: 13/02/2017
Link:
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RTM lança programa para selecionar startups com foco no mercado financeiro
Para participar, a startup precisa integrar as verticais de negócios de Fintech, Telecomunicações,
Tecnologia da Informação e Conectividade e estar em estágio de teste comercial, operacional,
crescimento (base de cliente/volume) ou expansão (novos produtos/mercados).
Desde o processo de seleção, os empreendedores são incentivados a pensar um pouco mais sobre
seu negócio para o mercado financeiro. Ao passar de fase, eles têm mais contato com os executivos
da RTM para discutir se suas propostas fazem realmente sentido. Ao se classificar para a final, o
empreendedor passa a se relacionar com todos os departamentos. Nessa etapa, a solução será
colocada à prova para descobrir se atende aos requisitos de negócio.
Na primeira etapa, a RTM selecionará as startups por meio de avaliação de um questionário. Essas
empresas serão avaliadas por um grupo de executivozs nos seguintes quesitos: qualificação da
equipe, potencial de geração de valor, capacidade de entrega, grau de inovação e viabilidade técnica
para ganho de escala. Na sequência, as mais qualificadas terão a oportunidade de se apresentar
para uma seção de pitch e entrevistas. Ao final, até dez startups seguirão para a fase de concepção
do projeto, recebendo apoio de mentores da RTM no desenvolvimento da solução e sendo auxiliado
na resolução dos maiores desafios. As startups que tiverem uma experimentação bem-sucedida
terão a oportunidade de ter a RTM como parceira ou investidora estratégica.
Para o diretor geral da RTM, André Mello, o mercado de startups no Brasil está aquecido. "Estamos
otimistas de que vamos receber muitas ideias positivas. O empreendedorismo brasileiro é muito
criativo. O potencial que esses jovens têm de gerar soluções é gigantesco. Por isso, queremos
aproveitar esse relacionamento para conseguir entregar inovação cada vez mais rápido e de boa
qualidade para os nossos clientes. Além disso, é uma relação de troca muito saudável. A experiência
faz com que o empreendedor saia do programa com uma visão de mercado madura e aprimorada.
Por outro lado, aprendemos muito também nesse meio. Fico pessoalmente empolgado em estar
em um ambiente com startups, é algo inovador, criativo e contagiante. Essa integração nos obriga
a pensar fora da caixa e nos impulsiona a buscar cada vez mais a inovação que produz
transformações", conclui Mello.
O Desafio é mais uma iniciativa do Conecta RTM, programa de inovação aberta, que tem por
objetivo integrar o ecossistema tecnológico para promover a inovação nos negócios, antecipar
tendências e mudanças no mercado, identificar oportunidades de novos produtos e serviços,
gerando valor agregado para os clientes.
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As empresas poderão se inscrever no site do programa até o dia 13 de março. O resultado será
divulgado no início de maio.
Mais informações sobre o Desafio RTM, etapas de seleção, regulamento e dúvidas mais frequentes,
podem ser acessadas pelo site www.rtm.net.br/desafio
Sobre a RTM
Fundada em 1997, 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 19 Estados, conectando cerca 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.
O relacionamento é o principal diferencial da empresa, que busca sempre estar próxima dos seus
clientes, atendendo às suas demandas.
Website: http://www.rtm.net.br/desafio/
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RTM lança programa para selecionar startups com foco no mercado financeiro
Para participar, a startup precisa integrar as verticais de negócios de Fintech, Telecomunicações,
Tecnologia da Informação e Conectividade e estar em estágio de teste comercial, operacional,
crescimento (base de cliente/volume) ou expansão (novos produtos/mercados).
Desde o processo de seleção, os empreendedores são incentivados a pensar um pouco mais sobre
seu negócio para o mercado financeiro. Ao passar de fase, eles têm mais contato com os executivos
da RTM para discutir se suas propostas fazem realmente sentido. Ao se classificar para a final, o
empreendedor passa a se relacionar com todos os departamentos. Nessa etapa, a solução será
colocada à prova para descobrir se atende aos requisitos de negócio.
Na primeira etapa, a RTM selecionará as startups por meio de avaliação de um questionário. Essas
empresas serão avaliadas por um grupo de executivozs nos seguintes quesitos: qualificação da
equipe, potencial de geração de valor, capacidade de entrega, grau de inovação e viabilidade técnica
para ganho de escala. Na sequência, as mais qualificadas terão a oportunidade de se apresentar
para uma seção de pitch e entrevistas. Ao final, até dez startups seguirão para a fase de concepção
do projeto, recebendo apoio de mentores da RTM no desenvolvimento da solução e sendo auxiliado
na resolução dos maiores desafios. As startups que tiverem uma experimentação bem-sucedida
terão a oportunidade de ter a RTM como parceira ou investidora estratégica.
Para o diretor geral da RTM, André Mello, o mercado de startups no Brasil está aquecido. "Estamos
otimistas de que vamos receber muitas ideias positivas. O empreendedorismo brasileiro é muito
criativo. O potencial que esses jovens têm de gerar soluções é gigantesco. Por isso, queremos
aproveitar esse relacionamento para conseguir entregar inovação cada vez mais rápido e de boa
qualidade para os nossos clientes. Além disso, é uma relação de troca muito saudável. A experiência
faz com que o empreendedor saia do programa com uma visão de mercado madura e aprimorada.
Por outro lado, aprendemos muito também nesse meio. Fico pessoalmente empolgado em estar
em um ambiente com startups, é algo inovador, criativo e contagiante. Essa integração nos obriga
a pensar fora da caixa e nos impulsiona a buscar cada vez mais a inovação que produz
transformações", conclui Mello.
O Desafio é mais uma iniciativa do Conecta RTM, programa de inovação aberta, que tem por
objetivo integrar o ecossistema tecnológico para promover a inovação nos negócios, antecipar
tendências e mudanças no mercado, identificar oportunidades de novos produtos e serviços,
gerando valor agregado para os clientes.
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As empresas poderão se inscrever no site do programa até o dia 13 de março. O resultado será
divulgado no início de maio.
Mais informações sobre o Desafio RTM, etapas de seleção, regulamento e dúvidas mais frequentes,
podem ser acessadas pelo site www.rtm.net.br/desafio
Sobre a RTM
Fundada em 1997, 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 19 Estados, conectando cerca 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.
O relacionamento é o principal diferencial da empresa, que busca sempre estar próxima dos seus
clientes, atendendo às suas demandas.
Website: http://www.rtm.net.br/desafio/
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RTM lança programa para selecionar startups com foco no mercado financeiro

Para participar, a startup precisa integrar as verticais de negócios de Fintech, Telecomunicações,
Tecnologia da Informação e Conectividade e estar em estágio de teste comercial, operacional,
crescimento (base de cliente/volume) ou expansão (novos produtos/mercados).
Desde o processo de seleção, os empreendedores são incentivados a pensar um pouco mais sobre
seu negócio para o mercado financeiro. Ao passar de fase, eles têm mais contato com os executivos
da RTM para discutir se suas propostas fazem realmente sentido. Ao se classificar para a final, o
empreendedor passa a se relacionar com todos os departamentos. Nessa etapa, a solução será
colocada à prova para descobrir se atende aos requisitos de negócio.
Na primeira etapa, a RTM selecionará as startups por meio de avaliação de um questionário. Essas
empresas serão avaliadas por um grupo de executivozs nos seguintes quesitos: qualificação da
equipe, potencial de geração de valor, capacidade de entrega, grau de inovação e viabilidade técnica
para ganho de escala. Na sequência, as mais qualificadas terão a oportunidade de se apresentar
para uma seção de pitch e entrevistas. Ao final, até dez startups seguirão para a fase de concepção
do projeto, recebendo apoio de mentores da RTM no desenvolvimento da solução e sendo auxiliado
na resolução dos maiores desafios. As startups que tiverem uma experimentação bem-sucedida
terão a oportunidade de ter a RTM como parceira ou investidora estratégica.
Para o diretor geral da RTM, André Mello, o mercado de startups no Brasil está aquecido. "Estamos
otimistas de que vamos receber muitas ideias positivas. O empreendedorismo brasileiro é muito
criativo. O potencial que esses jovens têm de gerar soluções é gigantesco. Por isso, queremos
aproveitar esse relacionamento para conseguir entregar inovação cada vez mais rápido e de boa
qualidade para os nossos clientes. Além disso, é uma relação de troca muito saudável. A experiência
faz com que o empreendedor saia do programa com uma visão de mercado madura e aprimorada.
Por outro lado, aprendemos muito também nesse meio. Fico pessoalmente empolgado em estar
em um ambiente com startups, é algo inovador, criativo e contagiante. Essa integração nos obriga
a pensar fora da caixa e nos impulsiona a buscar cada vez mais a inovação que produz
transformações", conclui Mello.
O Desafio é mais uma iniciativa do Conecta RTM, programa de inovação aberta, que tem por
objetivo integrar o ecossistema tecnológico para promover a inovação nos negócios, antecipar
tendências e mudanças no mercado, identificar oportunidades de novos produtos e serviços,
gerando valor agregado para os clientes.
As empresas poderão se inscrever no site do programa até o dia 13 de março. O resultado será
divulgado no início de maio.
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Mais informações sobre o Desafio RTM, etapas de seleção, regulamento e dúvidas mais frequentes,
podem ser acessadas pelo site www.rtm.net.br/desafio
Sobre a RTM
Fundada em 1997, 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 19 Estados, conectando cerca 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.
O relacionamento é o principal diferencial da empresa, que busca sempre estar próxima dos seus
clientes, atendendo às suas demandas.
Website: http://www.rtm.net.br/desafio/
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RTM lança programa para selecionar startups com foco no mercado financeiro

Para participar, a startup precisa integrar as verticais de negócios de Fintech, Telecomunicações,
Tecnologia da Informação e Conectividade e estar em estágio de teste comercial, operacional,
crescimento (base de cliente/volume) ou expansão (novos produtos/mercados).
Desde o processo de seleção, os empreendedores são incentivados a pensar um pouco mais sobre
seu negócio para o mercado financeiro. Ao passar de fase, eles têm mais contato com os executivos
da RTM para discutir se suas propostas fazem realmente sentido. Ao se classificar para a final, o
empreendedor passa a se relacionar com todos os departamentos. Nessa etapa, a solução será
colocada à prova para descobrir se atende aos requisitos de negócio.
Na primeira etapa, a RTM selecionará as startups por meio de avaliação de um questionário. Essas
empresas serão avaliadas por um grupo de executivozs nos seguintes quesitos: qualificação da
equipe, potencial de geração de valor, capacidade de entrega, grau de inovação e viabilidade técnica
para ganho de escala. Na sequência, as mais qualificadas terão a oportunidade de se apresentar
para uma seção de pitch e entrevistas. Ao final, até dez startups seguirão para a fase de concepção
do projeto, recebendo apoio de mentores da RTM no desenvolvimento da solução e sendo auxiliado
na resolução dos maiores desafios. As startups que tiverem uma experimentação bem-sucedida
terão a oportunidade de ter a RTM como parceira ou investidora estratégica.
Para o diretor geral da RTM, André Mello, o mercado de startups no Brasil está aquecido. "Estamos
otimistas de que vamos receber muitas ideias positivas. O empreendedorismo brasileiro é muito
criativo. O potencial que esses jovens têm de gerar soluções é gigantesco. Por isso, queremos
aproveitar esse relacionamento para conseguir entregar inovação cada vez mais rápido e de boa
qualidade para os nossos clientes. Além disso, é uma relação de troca muito saudável. A experiência
faz com que o empreendedor saia do programa com uma visão de mercado madura e aprimorada.
Por outro lado, aprendemos muito também nesse meio. Fico pessoalmente empolgado em estar
em um ambiente com startups, é algo inovador, criativo e contagiante. Essa integração nos obriga
a pensar fora da caixa e nos impulsiona a buscar cada vez mais a inovação que produz
transformações", conclui Mello.
O Desafio é mais uma iniciativa do Conecta RTM, programa de inovação aberta, que tem por
objetivo integrar o ecossistema tecnológico para promover a inovação nos negócios, antecipar
tendências e mudanças no mercado, identificar oportunidades de novos produtos e serviços,
gerando valor agregado para os clientes.
As empresas poderão se inscrever no site do programa até o dia 13 de março. O resultado será
divulgado no início de maio.
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Mais informações sobre o Desafio RTM, etapas de seleção, regulamento e dúvidas mais frequentes,
podem ser acessadas pelo site www.rtm.net.br/desafio
Sobre a RTM
Fundada em 1997, 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 19 Estados, conectando cerca 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.
O relacionamento é o principal diferencial da empresa, que busca sempre estar próxima dos seus
clientes, atendendo às suas demandas.
Website: http://www.rtm.net.br/desafio/

41

Veículo: Folha Democrática
Data: 13/02/2017
Link: http://folhademocratica.com.br/newsdino/?title=rtm-lanca-programa-para-

selecionar-startups-com-foco-no-mercado-financeiro&partnerid=1379&releaseid=119070
RTM lança programa para selecionar startups com foco no mercado financeiro

Para participar, a startup precisa integrar as verticais de negócios de Fintech, Telecomunicações,
Tecnologia da Informação e Conectividade e estar em estágio de teste comercial, operacional,
crescimento (base de cliente/volume) ou expansão (novos produtos/mercados).
Desde o processo de seleção, os empreendedores são incentivados a pensar um pouco mais sobre
seu negócio para o mercado financeiro. Ao passar de fase, eles têm mais contato com os executivos
da RTM para discutir se suas propostas fazem realmente sentido. Ao se classificar para a final, o
empreendedor passa a se relacionar com todos os departamentos. Nessa etapa, a solução será
colocada à prova para descobrir se atende aos requisitos de negócio.
Na primeira etapa, a RTM selecionará as startups por meio de avaliação de um questionário. Essas
empresas serão avaliadas por um grupo de executivozs nos seguintes quesitos: qualificação da
equipe, potencial de geração de valor, capacidade de entrega, grau de inovação e viabilidade técnica
para ganho de escala. Na sequência, as mais qualificadas terão a oportunidade de se apresentar
para uma seção de pitch e entrevistas. Ao final, até dez startups seguirão para a fase de concepção
do projeto, recebendo apoio de mentores da RTM no desenvolvimento da solução e sendo auxiliado
na resolução dos maiores desafios. As startups que tiverem uma experimentação bem-sucedida
terão a oportunidade de ter a RTM como parceira ou investidora estratégica.
Para o diretor geral da RTM, André Mello, o mercado de startups no Brasil está aquecido. "Estamos
otimistas de que vamos receber muitas ideias positivas. O empreendedorismo brasileiro é muito
criativo. O potencial que esses jovens têm de gerar soluções é gigantesco. Por isso, queremos
aproveitar esse relacionamento para conseguir entregar inovação cada vez mais rápido e de boa
qualidade para os nossos clientes. Além disso, é uma relação de troca muito saudável. A experiência
faz com que o empreendedor saia do programa com uma visão de mercado madura e aprimorada.
Por outro lado, aprendemos muito também nesse meio. Fico pessoalmente empolgado em estar
em um ambiente com startups, é algo inovador, criativo e contagiante. Essa integração nos obriga
a pensar fora da caixa e nos impulsiona a buscar cada vez mais a inovação que produz
transformações", conclui Mello.
O Desafio é mais uma iniciativa do Conecta RTM, programa de inovação aberta, que tem por
objetivo integrar o ecossistema tecnológico para promover a inovação nos negócios, antecipar
tendências e mudanças no mercado, identificar oportunidades de novos produtos e serviços,
gerando valor agregado para os clientes.
As empresas poderão se inscrever no site do programa até o dia 13 de março. O resultado será
divulgado no início de maio.
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Mais informações sobre o Desafio RTM, etapas de seleção, regulamento e dúvidas mais frequentes,
podem ser acessadas pelo site www.rtm.net.br/desafio
Sobre a RTM
Fundada em 1997, 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 19 Estados, conectando cerca 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.
O relacionamento é o principal diferencial da empresa, que busca sempre estar próxima dos seus
clientes, atendendo às suas demandas.
Website: http://www.rtm.net.br/desafio/
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Veículo: A Voz de Santa Quitéria
Data: 13/02/2017
Link: http://www.avozdesantaquiteria.com.br/p/releases_29.html?title=rtm-lanca-

programa-para-selecionar-startups-com-foco-no-mercadofinanceiro&partnerid=66&releaseId=119070
RTM lança programa para selecionar startups com foco no mercado financeiro

Para participar, a startup precisa integrar as verticais de negócios de Fintech, Telecomunicações,
Tecnologia da Informação e Conectividade e estar em estágio de teste comercial, operacional,
crescimento (base de cliente/volume) ou expansão (novos produtos/mercados).
Desde o processo de seleção, os empreendedores são incentivados a pensar um pouco mais sobre
seu negócio para o mercado financeiro. Ao passar de fase, eles têm mais contato com os executivos
da RTM para discutir se suas propostas fazem realmente sentido. Ao se classificar para a final, o
empreendedor passa a se relacionar com todos os departamentos. Nessa etapa, a solução será
colocada à prova para descobrir se atende aos requisitos de negócio.
Na primeira etapa, a RTM selecionará as startups por meio de avaliação de um questionário. Essas
empresas serão avaliadas por um grupo de executivozs nos seguintes quesitos: qualificação da
equipe, potencial de geração de valor, capacidade de entrega, grau de inovação e viabilidade técnica
para ganho de escala. Na sequência, as mais qualificadas terão a oportunidade de se apresentar
para uma seção de pitch e entrevistas. Ao final, até dez startups seguirão para a fase de concepção
do projeto, recebendo apoio de mentores da RTM no desenvolvimento da solução e sendo auxiliado
na resolução dos maiores desafios. As startups que tiverem uma experimentação bem-sucedida
terão a oportunidade de ter a RTM como parceira ou investidora estratégica.
Para o diretor geral da RTM, André Mello, o mercado de startups no Brasil está aquecido. "Estamos
otimistas de que vamos receber muitas ideias positivas. O empreendedorismo brasileiro é muito
criativo. O potencial que esses jovens têm de gerar soluções é gigantesco. Por isso, queremos
aproveitar esse relacionamento para conseguir entregar inovação cada vez mais rápido e de boa
qualidade para os nossos clientes. Além disso, é uma relação de troca muito saudável. A experiência
faz com que o empreendedor saia do programa com uma visão de mercado madura e aprimorada.
Por outro lado, aprendemos muito também nesse meio. Fico pessoalmente empolgado em estar
em um ambiente com startups, é algo inovador, criativo e contagiante. Essa integração nos obriga
a pensar fora da caixa e nos impulsiona a buscar cada vez mais a inovação que produz
transformações", conclui Mello.
O Desafio é mais uma iniciativa do Conecta RTM, programa de inovação aberta, que tem por
objetivo integrar o ecossistema tecnológico para promover a inovação nos negócios, antecipar
tendências e mudanças no mercado, identificar oportunidades de novos produtos e serviços,
gerando valor agregado para os clientes.
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As empresas poderão se inscrever no site do programa até o dia 13 de março. O resultado será
divulgado no início de maio.
Mais informações sobre o Desafio RTM, etapas de seleção, regulamento e dúvidas mais frequentes,
podem ser acessadas pelo site www.rtm.net.br/desafio
Sobre a RTM
Fundada em 1997, 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 19 Estados, conectando cerca 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.
O relacionamento é o principal diferencial da empresa, que busca sempre estar próxima dos seus
clientes, atendendo às suas demandas.
Website: http://www.rtm.net.br/desafio/
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Veículo: Empresas S.A.
Data: 13/02/2017
Link: http://www.empresassa.com.br/p/noticias-dino.html?title=rtm-lanca-programa-para-

selecionar-startups-com-foco-no-mercado-financeiro&partnerid=69&releaseId=119070
RTM lança programa para selecionar startups com foco no mercado financeiro

Para participar, a startup precisa integrar as verticais de negócios de Fintech, Telecomunicações,
Tecnologia da Informação e Conectividade e estar em estágio de teste comercial, operacional,
crescimento (base de cliente/volume) ou expansão (novos produtos/mercados).
Desde o processo de seleção, os empreendedores são incentivados a pensar um pouco mais sobre
seu negócio para o mercado financeiro. Ao passar de fase, eles têm mais contato com os executivos
da RTM para discutir se suas propostas fazem realmente sentido. Ao se classificar para a final, o
empreendedor passa a se relacionar com todos os departamentos. Nessa etapa, a solução será
colocada à prova para descobrir se atende aos requisitos de negócio.
Na primeira etapa, a RTM selecionará as startups por meio de avaliação de um questionário. Essas
empresas serão avaliadas por um grupo de executivozs nos seguintes quesitos: qualificação da
equipe, potencial de geração de valor, capacidade de entrega, grau de inovação e viabilidade técnica
para ganho de escala. Na sequência, as mais qualificadas terão a oportunidade de se apresentar
para uma seção de pitch e entrevistas. Ao final, até dez startups seguirão para a fase de concepção
do projeto, recebendo apoio de mentores da RTM no desenvolvimento da solução e sendo auxiliado
na resolução dos maiores desafios. As startups que tiverem uma experimentação bem-sucedida
terão a oportunidade de ter a RTM como parceira ou investidora estratégica.
Para o diretor geral da RTM, André Mello, o mercado de startups no Brasil está aquecido. "Estamos
otimistas de que vamos receber muitas ideias positivas. O empreendedorismo brasileiro é muito
criativo. O potencial que esses jovens têm de gerar soluções é gigantesco. Por isso, queremos
aproveitar esse relacionamento para conseguir entregar inovação cada vez mais rápido e de boa
qualidade para os nossos clientes. Além disso, é uma relação de troca muito saudável. A experiência
faz com que o empreendedor saia do programa com uma visão de mercado madura e aprimorada.
Por outro lado, aprendemos muito também nesse meio. Fico pessoalmente empolgado em estar
em um ambiente com startups, é algo inovador, criativo e contagiante. Essa integração nos obriga
a pensar fora da caixa e nos impulsiona a buscar cada vez mais a inovação que produz
transformações", conclui Mello.
O Desafio é mais uma iniciativa do Conecta RTM, programa de inovação aberta, que tem por
objetivo integrar o ecossistema tecnológico para promover a inovação nos negócios, antecipar
tendências e mudanças no mercado, identificar oportunidades de novos produtos e serviços,
gerando valor agregado para os clientes.
As empresas poderão se inscrever no site do programa até o dia 13 de março. O resultado será
divulgado no início de maio.
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Mais informações sobre o Desafio RTM, etapas de seleção, regulamento e dúvidas mais frequentes,
podem ser acessadas pelo site www.rtm.net.br/desafio
Sobre a RTM
Fundada em 1997, 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 19 Estados, conectando cerca 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.
O relacionamento é o principal diferencial da empresa, que busca sempre estar próxima dos seus
clientes, atendendo às suas demandas.
Website: http://www.rtm.net.br/desafio/
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Veículo: Notícias do Dia
Data: 13/02/2017
Link: http://noticiasdodia.net/rtm-lanca-programa-para-startups/
RTM lança programa para selecionar startups com foco no mercado financeiro

Para participar, a startup precisa integrar as verticais de negócios de Fintech, Telecomunicações,
Tecnologia da Informação e Conectividade e estar em estágio de teste comercial, operacional,
crescimento (base de cliente/volume) ou expansão (novos produtos/mercados).
Desde o processo de seleção, os empreendedores são incentivados a pensar um pouco mais sobre
seu negócio para o mercado financeiro. Ao passar de fase, eles têm mais contato com os executivos
da RTM para discutir se suas propostas fazem realmente sentido. Ao se classificar para a final, o
empreendedor passa a se relacionar com todos os departamentos. Nessa etapa, a solução será
colocada à prova para descobrir se atende aos requisitos de negócio.
Na primeira etapa, a RTM selecionará as startups por meio de avaliação de um questionário. Essas
empresas serão avaliadas por um grupo de executivozs nos seguintes quesitos: qualificação da
equipe, potencial de geração de valor, capacidade de entrega, grau de inovação e viabilidade técnica
para ganho de escala. Na sequência, as mais qualificadas terão a oportunidade de se apresentar
para uma seção de pitch e entrevistas. Ao final, até dez startups seguirão para a fase de concepção
do projeto, recebendo apoio de mentores da RTM no desenvolvimento da solução e sendo auxiliado
na resolução dos maiores desafios. As startups que tiverem uma experimentação bem-sucedida
terão a oportunidade de ter a RTM como parceira ou investidora estratégica.
Para o diretor geral da RTM, André Mello, o mercado de startups no Brasil está aquecido. "Estamos
otimistas de que vamos receber muitas ideias positivas. O empreendedorismo brasileiro é muito
criativo. O potencial que esses jovens têm de gerar soluções é gigantesco. Por isso, queremos
aproveitar esse relacionamento para conseguir entregar inovação cada vez mais rápido e de boa
qualidade para os nossos clientes. Além disso, é uma relação de troca muito saudável. A experiência
faz com que o empreendedor saia do programa com uma visão de mercado madura e aprimorada.
Por outro lado, aprendemos muito também nesse meio. Fico pessoalmente empolgado em estar
em um ambiente com startups, é algo inovador, criativo e contagiante. Essa integração nos obriga
a pensar fora da caixa e nos impulsiona a buscar cada vez mais a inovação que produz
transformações", conclui Mello.
O Desafio é mais uma iniciativa do Conecta RTM, programa de inovação aberta, que tem por
objetivo integrar o ecossistema tecnológico para promover a inovação nos negócios, antecipar
tendências e mudanças no mercado, identificar oportunidades de novos produtos e serviços,
gerando valor agregado para os clientes.
As empresas poderão se inscrever no site do programa até o dia 13 de março. O resultado será
divulgado no início de maio.
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Mais informações sobre o Desafio RTM, etapas de seleção, regulamento e dúvidas mais frequentes,
podem ser acessadas pelo site www.rtm.net.br/desafio
Sobre a RTM
Fundada em 1997, 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 19 Estados, conectando cerca 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.
O relacionamento é o principal diferencial da empresa, que busca sempre estar próxima dos seus
clientes, atendendo às suas demandas.
Website: http://www.rtm.net.br/desafio/
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