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Data: 14/12/2016
Link: http://fintechlab.com.br/index.php/2016/12/14/rtm-e-distrito-estimulam-debate-sobreinovacao/

RTM e Distrito estimulam debate sobre inovação
A RTM – Rede de Telecomunicações para o Mercado, maior
provedora de serviços para integração do mercado financeiro
brasileiro, e o Distrito Ventures, responsável pelo processo
de seleção, funding e desenvolvimento de startups,
realizaram no dia 23 de novembro, em São Paulo, o evento
Innovation Hour, reunindo jovens empreendedores,
membros do comitê interno de Inovação da RTM e
representantes do mercado financeiro.
No encontro, Guga Stocco, líder de estratégia e inovação do
Banco Original, falou sobre o processo de transformação da
indústria financeira face ao fenômeno das startups de
tecnologia voltadas para o desenvolvimento de serviços bancários e da era digital, destacando as quatro
forças que hoje impulsionam essa mudança: fintechs, mobilidade, agilidade e plataformas. Na sequência,
houve uma sessão de pitchs com os CEOs: Ricardo Kalichsztein, BomPraCredito; Lucas Montano, Planejei e
Renato F. Silva Filho, Fastcash.
O Innovation Hour é uma iniciativa do Conecta RTM – programa de inovação da RTM, lançado em agosto
deste ano com o objetivo de proporcionar um ambiente criativo através de um ecossistema cooperativo para
colaboração e troca de experiências, estimular e auxiliar o empreendedorismo gerando inovação que resulte
em soluções para os clientes.
Uma das frentes do Conecta é a realização de eventos internos e para o mercado, para aproximar os
colaboradores do ecossistema de startups, além de estimular a troca de ideias, multiplicando conhecimento,
para os clientes.
“Ampliar o olhar dos colaboradores da RTM para o mundo certamente é o caminho para trazer rapidamente
contribuições em prol de um setor financeiro moderno, cada vez mais dinâmico e ágil”, afirma o diretor geral
da RTM, André Mello.
Segundo o Co-funder da Distrito, Gustavo Araujo, o sistema financeiro será fortemente transformado nos
próximos anos e programas de inovação como o Conecta, que realiza a inovação de forma conjunta com o
ecossistema de startups, são, não somente um diferencial competitivo, mas um fator crítico para a
sobrevivência dos players do mercado financeiro para próxima década.
A gravação está no YouTube no endereço https://goo.gl/q4dagW
Créditos das fotos: Lauro Uezono/Divulgação
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Veículo: Fator Brasil
Data: 13/12/2016
Link: http://www.revistafatorbrasil.com.br/ver_noticia.php?not=333594

RTM e Distrito promovem Innovation Hour
A RTM e o Distrito Ventures, responsável pelo processo
de seleção, funding e desenvolvimento de startups,
realizaram no dia 23 de novembro, em São Paulo, o
evento Innovation Hour, reunindo jovens
empreendedores, membros do comitê interno de
Inovação da RTM e representantes do mercado
financeiro.
No encontro, Guga Stocco, líder de estratégia e inovação
do Banco Original, falou sobre o processo de
transformação da indústria financeira face ao fenômeno das startups de tecnologia voltadas para o
desenvolvimento de serviços bancários e da era digital, destacando as quatro forças que hoje impulsionam
essa mudança: fintechs, mobilidade, agilidade e plataformas. Na sequência, houve uma sessão de pitchs com
CEOs e fundadores de empresas inovadoras e em destaque no cenário atual: Ricardo Kalichsztein,
BomPraCredito; Lucas Montano, Planejei e Renato F. Silva Filho, Fastcash.
O Innovation Hour é uma iniciativa do Conecta RTM - programa de inovação da RTM, lançado em agosto
deste ano com o objetivo de proporcionar um ambiente criativo através de um ecossistema cooperativo para
colaboração e troca de experiências, estimular e auxiliar o empreendedorismo gerando inovação que resulte
em soluções para os clientes.
Uma das frentes do Conecta é a realização de eventos internos e para o mercado, para aproximar os
colaboradores do ecossistema de startups, além de estimular a troca de ideias, multiplicando conhecimento,
para os clientes.
“Ampliar o olhar dos colaboradores da RTM para o mundo certamente é o caminho para trazer rapidamente
contribuições em prol de um setor financeiro moderno, cada vez mais dinâmico e ágil”, afirma o diretor geral
da RTM, André Mello.
Segundo o Co-funder da Distrito, Gustavo Araujo, o sistema financeiro será fortemente transformado nos
próximos anos e programas de inovação como o Conecta, que realiza a inovação de forma conjunta com o
ecossistema de startups, são, não somente um diferencial competitivo, mas um fator crítico para a
sobrevivência dos players do mercado financeiro para próxima década.
A gravação está no YouTube no endereço https://goo.gl/q4dagW
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Veículo: Estadão
Data: 15/12/2016
Link: http://economia.estadao.com.br/noticias/releases-ae,rtm-e-distrito-estimulam-debate-sobreinovacao,10000094817

RTM e Distrito estimulam debate sobre inovação
A RTM - Rede de Telecomunicações para o Mercado, maior provedora de serviços para integração do
mercado financeiro brasileiro, e o Distrito Ventures, responsável pelo processo de seleção, funding e
desenvolvimento de startups, realizaram no dia 23 de novembro, em São Paulo, o evento Innovation Hour,
reunindo jovens empreendedores, membros do comitê interno de Inovação da RTM e representantes do
mercado financeiro.
No encontro, Guga Stocco, líder de estratégia e inovação do Banco Original, falou sobre o processo de
transformação da indústria financeira face ao fenômeno das startups de tecnologia voltadas para o
desenvolvimento de serviços bancários e da era digital, destacando as quatro forças que hoje impulsionam
essa mudança: fintechs, mobilidade, agilidade e plataformas. Na sequência, houve uma sessão de pitchs com
CEOs e fundadores de empresas inovadoras e em destaque no cenário atual: Ricardo Kalichsztein,
BomPraCredito; Lucas Montano, Planejei e Renato F. Silva Filho, Fastcash.
O Innovation Hour é uma iniciativa do Conecta RTM - programa de inovação da RTM, lançado em agosto
deste ano com o objetivo de proporcionar um ambiente criativo através de um ecossistema cooperativo para
colaboração e troca de experiências, estimular e auxiliar o empreendedorismo gerando inovação que resulte
em soluções para os clientes.
Uma das frentes do Conecta é a realização de eventos internos e para o mercado, para aproximar os
colaboradores do ecossistema de startups, além de estimular a troca de ideias, multiplicando conhecimento,
para os clientes.
"Ampliar o olhar dos colaboradores da RTM para o mundo certamente é o caminho para trazer rapidamente
contribuições em prol de um setor financeiro moderno, cada vez mais dinâmico e ágil", afirma o diretor geral
da RTM, André Mello.
Segundo o Co-funder da Distrito, Gustavo Araujo, o sistema financeiro será fortemente transformado nos
próximos anos e programas de inovação como o Conecta, que realiza a inovação de forma conjunta com o
ecossistema de startups, são, não somente um diferencial competitivo, mas um fator crítico para a
sobrevivência dos players do mercado financeiro para próxima década.
A gravação está no YouTube no endereço https://goo.gl/q4dagW
Website: http://www.rtm.net.br/
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Veículo: Agência O Globo
Data: 15/12/2016
Link:
http://www.agenciaoglobo.com.br/dinonews/Default.aspx?idnot=20228&tit=RTM+e+Distrito+estimul
am+debate+sobre+inova%C3%A7%C3%A3o

RTM e Distrito estimulam debate sobre inovação
A RTM – Rede de Telecomunicações para o Mercado, maior provedora de serviços para integração do
mercado financeiro brasileiro, e o Distrito Ventures, responsável pelo processo de seleção, funding e
desenvolvimento de startups, realizaram no dia 23 de novembro, em São Paulo, o evento Innovation Hour,
reunindo jovens empreendedores, membros do comitê interno de Inovação da RTM e representantes do
mercado financeiro.
No encontro, Guga Stocco, líder de estratégia e inovação do Banco Original, falou sobre o processo de
transformação da indústria financeira face ao fenômeno das startups de tecnologia voltadas para o
desenvolvimento de serviços bancários e da era digital, destacando as quatro forças que hoje impulsionam
essa mudança: fintechs, mobilidade, agilidade e plataformas. Na sequência, houve uma sessão de pitchs com
CEOs e fundadores de empresas inovadoras e em destaque no cenário atual: Ricardo Kalichsztein,
BomPraCredito; Lucas Montano, Planejei e Renato F. Silva Filho, Fastcash.
O Innovation Hour é uma iniciativa do Conecta RTM - programa de inovação da RTM, lançado em agosto
deste ano com o objetivo de proporcionar um ambiente criativo através de um ecossistema cooperativo para
colaboração e troca de experiências, estimular e auxiliar o empreendedorismo gerando inovação que resulte
em soluções para os clientes.
Uma das frentes do Conecta é a realização de eventos internos e para o mercado, para aproximar os
colaboradores do ecossistema de startups, além de estimular a troca de ideias, multiplicando conhecimento,
para os clientes.
"Ampliar o olhar dos colaboradores da RTM para o mundo certamente é o caminho para trazer rapidamente
contribuições em prol de um setor financeiro moderno, cada vez mais dinâmico e ágil", afirma o diretor geral
da RTM, André Mello.
Segundo o Co-funder da Distrito, Gustavo Araujo, o sistema financeiro será fortemente transformado nos
próximos anos e programas de inovação como o Conecta, que realiza a inovação de forma conjunta com o
ecossistema de startups, são, não somente um diferencial competitivo, mas um fator crítico para a
sobrevivência dos players do mercado financeiro para próxima década.
A gravação está no YouTube no endereço https://goo.gl/q4dagW
Website: http://www.rtm.net.br/
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Veículo: Portal Comunique-se
Data: 19/12/2016
Link: http://portal.comunique-se.com.br/newsdino/?releaseid=118548

RTM e Distrito estimulam debate sobre inovação
São Paulo 15/12/2016 – O evento Innovation Hour reuniu fintechs, jovens empreendedores, membros do
comitê interno de Inovação da RTM e representantes do mercado financeiro.
A RTM – Rede de Telecomunicações para o Mercado, maior provedora de serviços para integração do
mercado financeiro brasileiro, e o Distrito Ventures, responsável pelo processo de seleção, funding e
desenvolvimento de startups, realizaram no dia 23 de novembro, em São Paulo, o evento Innovation Hour,
reunindo jovens empreendedores, membros do comitê interno de Inovação da RTM e representantes do
mercado financeiro.
No encontro, Guga Stocco, líder de estratégia e inovação do Banco Original, falou sobre o processo de
transformação da indústria financeira face ao fenômeno das startups de tecnologia voltadas para o
desenvolvimento de serviços bancários e da era digital, destacando as quatro forças que hoje impulsionam
essa mudança: fintechs, mobilidade, agilidade e plataformas. Na sequência, houve uma sessão de pitchs com
CEOs e fundadores de empresas inovadoras e em destaque no cenário atual: Ricardo Kalichsztein,
BomPraCredito; Lucas Montano, Planejei e Renato F. Silva Filho, Fastcash.
O Innovation Hour é uma iniciativa do Conecta RTM – programa de inovação da RTM, lançado em agosto
deste ano com o objetivo de proporcionar um ambiente criativo através de um ecossistema cooperativo para
colaboração e troca de experiências, estimular e auxiliar o empreendedorismo gerando inovação que resulte
em soluções para os clientes.
Uma das frentes do Conecta é a realização de eventos internos e para o mercado, para aproximar os
colaboradores do ecossistema de startups, além de estimular a troca de ideias, multiplicando conhecimento,
para os clientes.
“Ampliar o olhar dos colaboradores da RTM para o mundo certamente é o caminho para trazer rapidamente
contribuições em prol de um setor financeiro moderno, cada vez mais dinâmico e ágil”, afirma o diretor geral
da RTM, André Mello.
Segundo o Co-funder da Distrito, Gustavo Araujo, o sistema financeiro será fortemente transformado nos
próximos anos e programas de inovação como o Conecta, que realiza a inovação de forma conjunta com o
ecossistema de startups, são, não somente um diferencial competitivo, mas um fator crítico para a
sobrevivência dos players do mercado financeiro para próxima década.
A gravação está no YouTube no endereço https://goo.gl/q4dagW
Website: http://www.rtm.net.br/
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Veículo: The São Paulo Times
Data: 19/12/2016
Link: http://saopaulotimes.com.br/sp/newsdino/?title=rtm-e-distrito-estimulam-debate-sobre%20inovacao&partnerid=1275&releaseid=118548

RTM e Distrito estimulam debate sobre inovação
A RTM – Rede de Telecomunicações para o Mercado, maior provedora de serviços para integração do
mercado financeiro brasileiro, e o Distrito Ventures, responsável pelo processo de seleção, funding e
desenvolvimento de startups, realizaram no dia 23 de novembro, em São Paulo, o evento Innovation Hour,
reunindo jovens empreendedores, membros do comitê interno de Inovação da RTM e representantes do
mercado financeiro.
No encontro, Guga Stocco, líder de estratégia e inovação do Banco Original, falou sobre o processo de
transformação da indústria financeira face ao fenômeno das startups de tecnologia voltadas para o
desenvolvimento de serviços bancários e da era digital, destacando as quatro forças que hoje impulsionam
essa mudança: fintechs, mobilidade, agilidade e plataformas. Na sequência, houve uma sessão de pitchs com
CEOs e fundadores de empresas inovadoras e em destaque no cenário atual: Ricardo Kalichsztein,
BomPraCredito; Lucas Montano, Planejei e Renato F. Silva Filho, Fastcash.
O Innovation Hour é uma iniciativa do Conecta RTM - programa de inovação da RTM, lançado em agosto
deste ano com o objetivo de proporcionar um ambiente criativo através de um ecossistema cooperativo para
colaboração e troca de experiências, estimular e auxiliar o empreendedorismo gerando inovação que resulte
em soluções para os clientes.
Uma das frentes do Conecta é a realização de eventos internos e para o mercado, para aproximar os
colaboradores do ecossistema de startups, além de estimular a troca de ideias, multiplicando conhecimento,
para os clientes.
"Ampliar o olhar dos colaboradores da RTM para o mundo certamente é o caminho para trazer rapidamente
contribuições em prol de um setor financeiro moderno, cada vez mais dinâmico e ágil", afirma o diretor geral
da RTM, André Mello.
Segundo o Co-funder da Distrito, Gustavo Araujo, o sistema financeiro será fortemente transformado nos
próximos anos e programas de inovação como o Conecta, que realiza a inovação de forma conjunta com o
ecossistema de startups, são, não somente um diferencial competitivo, mas um fator crítico para a
sobrevivência dos players do mercado financeiro para próxima década.
A gravação está no YouTube no endereço https://goo.gl/q4dagW
Website: http://www.rtm.net.br/
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Veículo: Gazeta Votorantim
Data: 15/12/2016
Link: http://www.gazetadevotorantim.com.br/gazetaDINORelease&releaseid=118548&titulo=rtm%20e-distrito-estimulam-debate-sobre-inovacao

RTM e Distrito estimulam debate sobre inovação
O evento Innovation Hour reuniu fintechs, jovens empreendedores, membros do comitê interno de Inovação
da RTM e representantes do mercado financeiro.
A RTM – Rede de Telecomunicações para o Mercado, maior provedora de serviços para integração do
mercado financeiro brasileiro, e o Distrito
Ventures, responsável pelo processo de
seleção, funding e desenvolvimento de
startups, realizaram no dia 23 de novembro, em
São Paulo, o evento Innovation Hour, reunindo
jovens empreendedores, membros do comitê
interno de Inovação da RTM e representantes
do mercado financeiro.
No encontro, Guga Stocco, líder de estratégia e
inovação do Banco Original, falou sobre o
processo de transformação da indústria financeira face ao fenômeno das startups de tecnologia voltadas
para o desenvolvimento de serviços bancários e da era digital, destacando as quatro forças que hoje
impulsionam essa mudança: fintechs, mobilidade, agilidade e plataformas. Na sequência, houve uma sessão
de pitchs com CEOs e fundadores de empresas inovadoras e em destaque no cenário atual: Ricardo
Kalichsztein, BomPraCredito; Lucas Montano, Planejei e Renato F. Silva Filho, Fastcash.
O Innovation Hour é uma iniciativa do Conecta RTM - programa de inovação da RTM, lançado em agosto
deste ano com o objetivo de proporcionar um ambiente criativo através de um ecossistema cooperativo para
colaboração e troca de experiências, estimular e auxiliar o empreendedorismo gerando inovação que resulte
em soluções para os clientes.
Uma das frentes do Conecta é a realização de eventos internos e para o mercado, para aproximar os
colaboradores do ecossistema de startups, além de estimular a troca de ideias, multiplicando conhecimento,
para os clientes.
"Ampliar o olhar dos colaboradores da RTM para o mundo certamente é o caminho para trazer rapidamente
contribuições em prol de um setor financeiro moderno, cada vez mais dinâmico e ágil", afirma o diretor geral
da RTM, André Mello.
Segundo o Co-funder da Distrito, Gustavo Araujo, o sistema financeiro será fortemente transformado nos
próximos anos e programas de inovação como o Conecta, que realiza a inovação de forma conjunta com o
ecossistema de startups, são, não somente um diferencial competitivo, mas um fator crítico para a
sobrevivência dos players do mercado financeiro para próxima década.
A gravação está no YouTube no endereço https://goo.gl/q4dagW
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Veículo: Blog Dino
Data: 15/12/2016
Link: http://blog.dino.com.br/newsdino/?title=rtm-e-distrito-estimulam-debate-sobreinovacao&partnerid=78&releaseid=118548

RTM e Distrito estimulam debate sobre inovação
O evento Innovation Hour reuniu fintechs, jovens empreendedores, membros do comitê interno de Inovação
da RTM e representantes do mercado financeiro.
A RTM – Rede de Telecomunicações para o Mercado, maior provedora de serviços para integração do
mercado financeiro brasileiro, e o Distrito Ventures, responsável pelo processo de seleção, funding e
desenvolvimento de startups, realizaram no dia 23 de novembro, em São Paulo, o evento Innovation Hour,
reunindo jovens empreendedores, membros do comitê interno de Inovação da RTM e representantes do
mercado financeiro.
No encontro, Guga Stocco, líder de estratégia e inovação do Banco Original, falou sobre o processo de
transformação da indústria financeira face ao fenômeno das startups de tecnologia voltadas para o
desenvolvimento de serviços bancários e da era digital, destacando as quatro forças que hoje impulsionam
essa mudança: fintechs, mobilidade, agilidade e plataformas. Na sequência, houve uma sessão de pitchs com
CEOs e fundadores de empresas inovadoras e em destaque no cenário atual: Ricardo Kalichsztein,
BomPraCredito; Lucas Montano, Planejei e Renato F. Silva Filho, Fastcash.
O Innovation Hour é uma iniciativa do Conecta RTM - programa de inovação da RTM, lançado em agosto
deste ano com o objetivo de proporcionar um ambiente criativo através de um ecossistema cooperativo para
colaboração e troca de experiências, estimular e auxiliar o empreendedorismo gerando inovação que resulte
em soluções para os clientes.
"Ampliar o olhar dos colaboradores da RTM para o mundo certamente é o caminho para trazer rapidamente
contribuições em prol de um setor financeiro moderno, cada vez mais dinâmico e ágil", afirma o diretor geral
da RTM, André Mello.
Segundo o Co-funder da Distrito, Gustavo Araujo, o sistema financeiro será fortemente transformado nos
próximos anos e programas de inovação como o Conecta, que realiza a inovação de forma conjunta com o
ecossistema de startups, são, não somente um diferencial competitivo, mas um fator crítico para a
sobrevivência dos players do mercado financeiro para próxima década.
A gravação está no YouTube no endereço https://goo.gl/q4dagW
Website: http://www.rtm.net.br/
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Veículo: Blog Comunique-se
Data: 15/12/2016
Link: http://blogturma.comunique-se.com.br/ReleaseShow.aspx?title=rtm-e-distrito-estimulam%20debate-sobre-inovacao&partnerid=1267&releaseid=118548

RTM e Distrito estimulam debate sobre inovação
O evento Innovation Hour reuniu fintechs, jovens empreendedores, membros do comitê interno de Inovação
da RTM e representantes do mercado financeiro.
A RTM – Rede de Telecomunicações para o Mercado, maior provedora de serviços para integração do
mercado financeiro brasileiro, e o Distrito Ventures, responsável pelo processo de seleção, funding e
desenvolvimento de startups, realizaram no dia 23 de novembro, em São Paulo, o evento Innovation Hour,
reunindo jovens empreendedores, membros do comitê interno de Inovação da RTM e representantes do
mercado financeiro.
No encontro, Guga Stocco, líder de estratégia e inovação do Banco Original, falou sobre o processo de
transformação da indústria financeira face ao fenômeno das startups de tecnologia voltadas para o
desenvolvimento de serviços bancários e da era digital, destacando as quatro forças que hoje impulsionam
essa mudança: fintechs, mobilidade, agilidade e plataformas. Na sequência, houve uma sessão de pitchs com
CEOs e fundadores de empresas inovadoras e em destaque no cenário atual: Ricardo Kalichsztein,
BomPraCredito; Lucas Montano, Planejei e Renato F. Silva Filho, Fastcash.
O Innovation Hour é uma iniciativa do Conecta RTM - programa de inovação da RTM, lançado em agosto
deste ano com o objetivo de proporcionar um ambiente criativo através de um ecossistema cooperativo para
colaboração e troca de experiências, estimular e auxiliar o empreendedorismo gerando inovação que resulte
em soluções para os clientes.
Uma das frentes do Conecta é a realização de eventos internos e para o mercado, para aproximar os
colaboradores do ecossistema de startups, além de estimular a troca de ideias, multiplicando conhecimento,
para os clientes.
"Ampliar o olhar dos colaboradores da RTM para o mundo certamente é o caminho para trazer rapidamente
contribuições em prol de um setor financeiro moderno, cada vez mais dinâmico e ágil", afirma o diretor geral
da RTM, André Mello.
Segundo o Co-funder da Distrito, Gustavo Araujo, o sistema financeiro será fortemente transformado nos
próximos anos e programas de inovação como o Conecta, que realiza a inovação de forma conjunta com o
ecossistema de startups, são, não somente um diferencial competitivo, mas um fator crítico para a
sobrevivência dos players do mercado financeiro para próxima década.
A gravação está no YouTube no endereço https://goo.gl/q4dagW
Website: http://www.rtm.net.br/
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Veículo: Por dentro de Minas
Data: 15/12/2016
Link: http://sobreisso.com/dino/?title=rtm-e-distrito-estimulam-debate-sobreinovacao&partnerid=1282&id=118548

RTM e Distrito estimulam debate sobre inovação
A RTM – Rede de Telecomunicações para o Mercado, maior provedora de serviços para integração do
mercado financeiro brasileiro, e o Distrito Ventures, responsável pelo processo de seleção, funding e
desenvolvimento de startups, realizaram no dia 23 de novembro, em São Paulo, o evento Innovation Hour,
reunindo jovens empreendedores, membros do comitê interno de Inovação da RTM e representantes do
mercado financeiro.
No encontro, Guga Stocco, líder de estratégia e inovação do Banco Original, falou sobre o processo de
transformação da indústria financeira face ao fenômeno das startups de tecnologia voltadas para o
desenvolvimento de serviços bancários e da era digital, destacando as quatro forças que hoje impulsionam
essa mudança: fintechs, mobilidade, agilidade e plataformas. Na sequência, houve uma sessão de pitchs com
CEOs e fundadores de empresas inovadoras e em destaque no cenário atual: Ricardo Kalichsztein,
BomPraCredito; Lucas Montano, Planejei e Renato F. Silva Filho, Fastcash.
O Innovation Hour é uma iniciativa do Conecta RTM - programa de inovação da RTM, lançado em agosto
deste ano com o objetivo de proporcionar um ambiente criativo através de um ecossistema cooperativo para
colaboração e troca de experiências, estimular e auxiliar o empreendedorismo gerando inovação que resulte
em soluções para os clientes.
"Ampliar o olhar dos colaboradores da RTM para o mundo certamente é o caminho para trazer rapidamente
contribuições em prol de um setor financeiro moderno, cada vez mais dinâmico e ágil", afirma o diretor geral
da RTM, André Mello.
Segundo o Co-funder da Distrito, Gustavo Araujo, o sistema financeiro será fortemente transformado nos
próximos anos e programas de inovação como o Conecta, que realiza a inovação de forma conjunta com o
ecossistema de startups, são, não somente um diferencial competitivo, mas um fator crítico para a
sobrevivência dos players do mercado financeiro para próxima década.
A gravação está no YouTube no endereço https://goo.gl/q4dagW
Website: http://www.rtm.net.br/
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Veículo: Folha Democrática
Data: 15/12/2016
Link: http://folhademocratica.com.br/newsdino/?title=rtm-e-distrito-estimulam-debate-sobre%20inovacao&partnerid=1379&releaseid=118548

RTM e Distrito estimulam debate sobre inovação
São Paulo 15/12/2016 – O evento Innovation Hour reuniu fintechs, jovens empreendedores, membros do
comitê interno de Inovação da RTM e representantes do mercado financeiro.
A RTM – Rede de Telecomunicações para o Mercado, maior
provedora de serviços para integração do mercado financeiro
brasileiro, e o Distrito Ventures, responsável pelo processo de
seleção, funding e desenvolvimento de startups, realizaram no dia
23 de novembro, em São Paulo, o evento Innovation Hour, reunindo
jovens empreendedores, membros do comitê interno de Inovação
da RTM e representantes do mercado financeiro.
No encontro, Guga Stocco, líder de estratégia e inovação do Banco Original, falou sobre o processo de
transformação da indústria financeira face ao fenômeno das startups de tecnologia voltadas para o
desenvolvimento de serviços bancários e da era digital, destacando as quatro forças que hoje impulsionam
essa mudança: fintechs, mobilidade, agilidade e plataformas. Na sequência, houve uma sessão de pitchs com
CEOs e fundadores de empresas inovadoras e em destaque no cenário atual: Ricardo Kalichsztein,
BomPraCredito; Lucas Montano, Planejei e Renato F. Silva Filho, Fastcash.
O Innovation Hour é uma iniciativa do Conecta RTM – programa de inovação da RTM, lançado em agosto
deste ano com o objetivo de proporcionar um ambiente criativo através de um ecossistema cooperativo para
colaboração e troca de experiências, estimular e auxiliar o empreendedorismo gerando inovação que resulte
em soluções para os clientes.
Uma das frentes do Conecta é a realização de eventos internos e para o mercado, para aproximar os
colaboradores do ecossistema de startups, além de estimular a troca de ideias, multiplicando conhecimento,
para os clientes.
“Ampliar o olhar dos colaboradores da RTM para o mundo certamente é o caminho para trazer rapidamente
contribuições em prol de um setor financeiro moderno, cada vez mais dinâmico e ágil”, afirma o diretor geral
da RTM, André Mello.
Segundo o Co-funder da Distrito, Gustavo Araujo, o sistema financeiro será fortemente transformado nos
próximos anos e programas de inovação como o Conecta, que realiza a inovação de forma conjunta com o
ecossistema de startups, são, não somente um diferencial competitivo, mas um fator crítico para a
sobrevivência dos players do mercado financeiro para próxima década.
A gravação está no YouTube no endereço https://goo.gl/q4dagW
Website: http://www.rtm.net.br/
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Data: 15/12/2016
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RTM e Distrito estimulam debate sobre inovação
O evento Innovation Hour reuniu fintechs, jovens empreendedores, membros do comitê interno de Inovação
da RTM e representantes do mercado financeiro.
A RTM – Rede de Telecomunicações para o Mercado, maior provedora de serviços para integração do
mercado financeiro brasileiro, e o Distrito Ventures, responsável pelo processo de seleção, funding e
desenvolvimento de startups, realizaram no dia 23 de novembro, em São Paulo, o evento Innovation Hour,
reunindo jovens empreendedores, membros do comitê interno de Inovação da RTM e representantes do
mercado financeiro.
No encontro, Guga Stocco, líder de estratégia e inovação do Banco Original, falou sobre o processo de
transformação da indústria financeira face ao fenômeno das startups de tecnologia voltadas para o
desenvolvimento de serviços bancários e da era digital, destacando as quatro forças que hoje impulsionam
essa mudança: fintechs, mobilidade, agilidade e plataformas. Na sequência, houve uma sessão de pitchs com
CEOs e fundadores de empresas inovadoras e em destaque no cenário atual: Ricardo Kalichsztein,
BomPraCredito; Lucas Montano, Planejei e Renato F. Silva Filho, Fastcash.
O Innovation Hour é uma iniciativa do Conecta RTM - programa de inovação da RTM, lançado em agosto
deste ano com o objetivo de proporcionar um ambiente criativo através de um ecossistema cooperativo para
colaboração e troca de experiências, estimular e auxiliar o empreendedorismo gerando inovação que resulte
em soluções para os clientes.
"Ampliar o olhar dos colaboradores da RTM para o mundo certamente é o caminho para trazer rapidamente
contribuições em prol de um setor financeiro moderno, cada vez mais dinâmico e ágil", afirma o diretor geral
da RTM, André Mello.
Segundo o Co-funder da Distrito, Gustavo Araujo, o sistema financeiro será fortemente transformado nos
próximos anos e programas de inovação como o Conecta, que realiza a inovação de forma conjunta com o
ecossistema de startups, são, não somente um diferencial competitivo, mas um fator crítico para a
sobrevivência dos players do mercado financeiro para próxima década.
A gravação está no YouTube no endereço https://goo.gl/q4dagW
Website: http://www.rtm.net.br/
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Veículo: Notícias Populares
Data: 15/12/2016
Link: http://amsoldera.blogspot.com.br/p/noticias-dino.html?title=rtm-e-distrito-estimulam-debatesobre-inovacao&partnerid=15&releaseId=118548

RTM e Distrito estimulam debate sobre inovação
O evento Innovation Hour reuniu fintechs, jovens empreendedores, membros do comitê interno de Inovação
da RTM e representantes do mercado financeiro.
A RTM – Rede de Telecomunicações para o Mercado, maior provedora de serviços para integração do
mercado financeiro brasileiro, e o Distrito Ventures, responsável pelo processo de seleção, funding e
desenvolvimento de startups, realizaram no dia 23 de novembro, em São Paulo, o evento Innovation Hour,
reunindo jovens empreendedores, membros do comitê interno de Inovação da RTM e representantes do
mercado financeiro.
No encontro, Guga Stocco, líder de estratégia e inovação do Banco Original, falou sobre o processo de
transformação da indústria financeira face ao fenômeno das startups de tecnologia voltadas para o
desenvolvimento de serviços bancários e da era digital, destacando as quatro forças que hoje impulsionam
essa mudança: fintechs, mobilidade, agilidade e plataformas. Na sequência, houve uma sessão de pitchs com
CEOs e fundadores de empresas inovadoras e em destaque no cenário atual: Ricardo Kalichsztein,
BomPraCredito; Lucas Montano, Planejei e Renato F. Silva Filho, Fastcash.
O Innovation Hour é uma iniciativa do Conecta RTM - programa de inovação da RTM, lançado em agosto
deste ano com o objetivo de proporcionar um ambiente criativo através de um ecossistema cooperativo para
colaboração e troca de experiências, estimular e auxiliar o empreendedorismo gerando inovação que resulte
em soluções para os clientes.
"Ampliar o olhar dos colaboradores da RTM para o mundo certamente é o caminho para trazer rapidamente
contribuições em prol de um setor financeiro moderno, cada vez mais dinâmico e ágil", afirma o diretor geral
da RTM, André Mello.
Segundo o Co-funder da Distrito, Gustavo Araujo, o sistema financeiro será fortemente transformado nos
próximos anos e programas de inovação como o Conecta, que realiza a inovação de forma conjunta com o
ecossistema de startups, são, não somente um diferencial competitivo, mas um fator crítico para a
sobrevivência dos players do mercado financeiro para próxima década.
A gravação está no YouTube no endereço https://goo.gl/q4dagW
Website: http://www.rtm.net.br/
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RTM e Distrito estimulam debate sobre inovação
O evento Innovation Hour reuniu fintechs, jovens empreendedores, membros do comitê interno de Inovação
da RTM e representantes do mercado financeiro.
A RTM – Rede de Telecomunicações para o Mercado, maior provedora de serviços para integração do
mercado financeiro brasileiro, e o Distrito Ventures, responsável pelo processo de seleção, funding e
desenvolvimento de startups, realizaram no dia 23 de novembro, em São Paulo, o evento Innovation Hour,
reunindo jovens empreendedores, membros do comitê interno de Inovação da RTM e representantes do
mercado financeiro.
No encontro, Guga Stocco, líder de estratégia e inovação do Banco Original, falou sobre o processo de
transformação da indústria financeira face ao fenômeno das startups de tecnologia voltadas para o
desenvolvimento de serviços bancários e da era digital, destacando as quatro forças que hoje impulsionam
essa mudança: fintechs, mobilidade, agilidade e plataformas. Na sequência, houve uma sessão de pitchs com
CEOs e fundadores de empresas inovadoras e em destaque no cenário atual: Ricardo Kalichsztein,
BomPraCredito; Lucas Montano, Planejei e Renato F. Silva Filho, Fastcash.
O Innovation Hour é uma iniciativa do Conecta RTM - programa de inovação da RTM, lançado em agosto
deste ano com o objetivo de proporcionar um ambiente criativo através de um ecossistema cooperativo para
colaboração e troca de experiências, estimular e auxiliar o empreendedorismo gerando inovação que resulte
em soluções para os clientes.
"Ampliar o olhar dos colaboradores da RTM para o mundo certamente é o caminho para trazer rapidamente
contribuições em prol de um setor financeiro moderno, cada vez mais dinâmico e ágil", afirma o diretor geral
da RTM, André Mello.
Segundo o Co-funder da Distrito, Gustavo Araujo, o sistema financeiro será fortemente transformado nos
próximos anos e programas de inovação como o Conecta, que realiza a inovação de forma conjunta com o
ecossistema de startups, são, não somente um diferencial competitivo, mas um fator crítico para a
sobrevivência dos players do mercado financeiro para próxima década.
A gravação está no YouTube no endereço https://goo.gl/q4dagW
Website: http://www.rtm.net.br/

15

Veículo: Jornalistas da Web
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RTM e Distrito estimulam debate sobre inovação
O evento Innovation Hour reuniu fintechs, jovens empreendedores, membros do comitê interno de Inovação
da RTM e representantes do mercado financeiro.
A RTM – Rede de Telecomunicações para o Mercado, maior provedora de serviços para integração do
mercado financeiro brasileiro, e o Distrito Ventures, responsável pelo processo de seleção, funding e
desenvolvimento de startups, realizaram no dia 23 de novembro, em São Paulo, o evento Innovation Hour,
reunindo jovens empreendedores, membros do comitê interno de Inovação da RTM e representantes do
mercado financeiro.
No encontro, Guga Stocco, líder de estratégia e inovação do Banco Original, falou sobre o processo de
transformação da indústria financeira face ao fenômeno das startups de tecnologia voltadas para o
desenvolvimento de serviços bancários e da era digital, destacando as quatro forças que hoje impulsionam
essa mudança: fintechs, mobilidade, agilidade e plataformas. Na sequência, houve uma sessão de pitchs com
CEOs e fundadores de empresas inovadoras e em destaque no cenário atual: Ricardo Kalichsztein,
BomPraCredito; Lucas Montano, Planejei e Renato F. Silva Filho, Fastcash.
O Innovation Hour é uma iniciativa do Conecta RTM - programa de inovação da RTM, lançado em agosto
deste ano com o objetivo de proporcionar um ambiente criativo através de um ecossistema cooperativo para
colaboração e troca de experiências, estimular e auxiliar o empreendedorismo gerando inovação que resulte
em soluções para os clientes.
"Ampliar o olhar dos colaboradores da RTM para o mundo certamente é o caminho para trazer rapidamente
contribuições em prol de um setor financeiro moderno, cada vez mais dinâmico e ágil", afirma o diretor geral
da RTM, André Mello.
Segundo o Co-funder da Distrito, Gustavo Araujo, o sistema financeiro será fortemente transformado nos
próximos anos e programas de inovação como o Conecta, que realiza a inovação de forma conjunta com o
ecossistema de startups, são, não somente um diferencial competitivo, mas um fator crítico para a
sobrevivência dos players do mercado financeiro para próxima década.
A gravação está no YouTube no endereço https://goo.gl/q4dagW
Website: http://www.rtm.net.br/
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RTM e Distrito estimulam debate sobre inovação
O evento Innovation Hour reuniu fintechs, jovens empreendedores, membros do comitê interno de Inovação
da RTM e representantes do mercado financeiro.
A RTM – Rede de Telecomunicações para o Mercado, maior provedora de serviços para integração do
mercado financeiro brasileiro, e o Distrito Ventures, responsável pelo processo de seleção, funding e
desenvolvimento de startups, realizaram no dia 23 de novembro, em São Paulo, o evento Innovation Hour,
reunindo jovens empreendedores, membros do comitê interno de Inovação da RTM e representantes do
mercado financeiro.
No encontro, Guga Stocco, líder de estratégia e inovação do Banco Original, falou sobre o processo de
transformação da indústria financeira face ao fenômeno das startups de tecnologia voltadas para o
desenvolvimento de serviços bancários e da era digital, destacando as quatro forças que hoje impulsionam
essa mudança: fintechs, mobilidade, agilidade e plataformas. Na sequência, houve uma sessão de pitchs com
CEOs e fundadores de empresas inovadoras e em destaque no cenário atual: Ricardo Kalichsztein,
BomPraCredito; Lucas Montano, Planejei e Renato F. Silva Filho, Fastcash.
O Innovation Hour é uma iniciativa do Conecta RTM - programa de inovação da RTM, lançado em agosto
deste ano com o objetivo de proporcionar um ambiente criativo através de um ecossistema cooperativo para
colaboração e troca de experiências, estimular e auxiliar o empreendedorismo gerando inovação que resulte
em soluções para os clientes.
"Ampliar o olhar dos colaboradores da RTM para o mundo certamente é o caminho para trazer rapidamente
contribuições em prol de um setor financeiro moderno, cada vez mais dinâmico e ágil", afirma o diretor geral
da RTM, André Mello.
Segundo o Co-funder da Distrito, Gustavo Araujo, o sistema financeiro será fortemente transformado nos
próximos anos e programas de inovação como o Conecta, que realiza a inovação de forma conjunta com o
ecossistema de startups, são, não somente um diferencial competitivo, mas um fator crítico para a
sobrevivência dos players do mercado financeiro para próxima década.
A gravação está no YouTube no endereço https://goo.gl/q4dagW
Website: http://www.rtm.net.br/
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RTM e Distrito estimulam debate sobre inovação
O evento Innovation Hour reuniu fintechs, jovens empreendedores, membros do comitê interno de Inovação
da RTM e representantes do mercado financeiro.
A RTM – Rede de Telecomunicações para o Mercado, maior provedora de serviços para integração do
mercado financeiro brasileiro, e o Distrito Ventures, responsável pelo processo de seleção, funding e
desenvolvimento de startups, realizaram no dia 23 de novembro, em São Paulo, o evento Innovation Hour,
reunindo jovens empreendedores, membros do comitê interno de Inovação da RTM e representantes do
mercado financeiro.
No encontro, Guga Stocco, líder de estratégia e inovação do Banco Original, falou sobre o processo de
transformação da indústria financeira face ao fenômeno das startups de tecnologia voltadas para o
desenvolvimento de serviços bancários e da era digital, destacando as quatro forças que hoje impulsionam
essa mudança: fintechs, mobilidade, agilidade e plataformas. Na sequência, houve uma sessão de pitchs com
CEOs e fundadores de empresas inovadoras e em destaque no cenário atual: Ricardo Kalichsztein,
BomPraCredito; Lucas Montano, Planejei e Renato F. Silva Filho, Fastcash.
O Innovation Hour é uma iniciativa do Conecta RTM - programa de inovação da RTM, lançado em agosto
deste ano com o objetivo de proporcionar um ambiente criativo através de um ecossistema cooperativo para
colaboração e troca de experiências, estimular e auxiliar o empreendedorismo gerando inovação que resulte
em soluções para os clientes.
"Ampliar o olhar dos colaboradores da RTM para o mundo certamente é o caminho para trazer rapidamente
contribuições em prol de um setor financeiro moderno, cada vez mais dinâmico e ágil", afirma o diretor geral
da RTM, André Mello.
Segundo o Co-funder da Distrito, Gustavo Araujo, o sistema financeiro será fortemente transformado nos
próximos anos e programas de inovação como o Conecta, que realiza a inovação de forma conjunta com o
ecossistema de startups, são, não somente um diferencial competitivo, mas um fator crítico para a
sobrevivência dos players do mercado financeiro para próxima década.
A gravação está no YouTube no endereço https://goo.gl/q4dagW
Website: http://www.rtm.net.br/
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RTM e Distrito estimulam debate sobre inovação
O evento Innovation Hour reuniu fintechs, jovens empreendedores, membros do comitê interno de Inovação
da RTM e representantes do mercado financeiro.
A RTM – Rede de Telecomunicações para o Mercado, maior provedora de serviços para integração do
mercado financeiro brasileiro, e o Distrito Ventures, responsável pelo processo de seleção, funding e
desenvolvimento de startups, realizaram no dia 23 de novembro, em São Paulo, o evento Innovation Hour,
reunindo jovens empreendedores, membros do comitê interno de Inovação da RTM e representantes do
mercado financeiro.
No encontro, Guga Stocco, líder de estratégia e inovação do Banco Original, falou sobre o processo de
transformação da indústria financeira face ao fenômeno das startups de tecnologia voltadas para o
desenvolvimento de serviços bancários e da era digital, destacando as quatro forças que hoje impulsionam
essa mudança: fintechs, mobilidade, agilidade e plataformas. Na sequência, houve uma sessão de pitchs com
CEOs e fundadores de empresas inovadoras e em destaque no cenário atual: Ricardo Kalichsztein,
BomPraCredito; Lucas Montano, Planejei e Renato F. Silva Filho, Fastcash.
O Innovation Hour é uma iniciativa do Conecta RTM - programa de inovação da RTM, lançado em agosto
deste ano com o objetivo de proporcionar um ambiente criativo através de um ecossistema cooperativo para
colaboração e troca de experiências, estimular e auxiliar o empreendedorismo gerando inovação que resulte
em soluções para os clientes.
"Ampliar o olhar dos colaboradores da RTM para o mundo certamente é o caminho para trazer rapidamente
contribuições em prol de um setor financeiro moderno, cada vez mais dinâmico e ágil", afirma o diretor geral
da RTM, André Mello.
Segundo o Co-funder da Distrito, Gustavo Araujo, o sistema financeiro será fortemente transformado nos
próximos anos e programas de inovação como o Conecta, que realiza a inovação de forma conjunta com o
ecossistema de startups, são, não somente um diferencial competitivo, mas um fator crítico para a
sobrevivência dos players do mercado financeiro para próxima década.
A gravação está no YouTube no endereço https://goo.gl/q4dagW
Website: http://www.rtm.net.br/
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RTM e Distrito estimulam debate sobre inovação
O evento Innovation Hour reuniu fintechs, jovens empreendedores, membros do comitê interno de Inovação
da RTM e representantes do mercado financeiro.
A RTM – Rede de Telecomunicações para o Mercado, maior provedora de serviços para integração do
mercado financeiro brasileiro, e o Distrito Ventures, responsável pelo processo de seleção, funding e
desenvolvimento de startups, realizaram no dia 23 de novembro, em São Paulo, o evento Innovation Hour,
reunindo jovens empreendedores, membros do comitê interno de Inovação da RTM e representantes do
mercado financeiro.
No encontro, Guga Stocco, líder de estratégia e inovação do Banco Original, falou sobre o processo de
transformação da indústria financeira face ao fenômeno das startups de tecnologia voltadas para o
desenvolvimento de serviços bancários e da era digital, destacando as quatro forças que hoje impulsionam
essa mudança: fintechs, mobilidade, agilidade e plataformas. Na sequência, houve uma sessão de pitchs com
CEOs e fundadores de empresas inovadoras e em destaque no cenário atual: Ricardo Kalichsztein,
BomPraCredito; Lucas Montano, Planejei e Renato F. Silva Filho, Fastcash.
O Innovation Hour é uma iniciativa do Conecta RTM - programa de inovação da RTM, lançado em agosto
deste ano com o objetivo de proporcionar um ambiente criativo através de um ecossistema cooperativo para
colaboração e troca de experiências, estimular e auxiliar o empreendedorismo gerando inovação que resulte
em soluções para os clientes.
"Ampliar o olhar dos colaboradores da RTM para o mundo certamente é o caminho para trazer rapidamente
contribuições em prol de um setor financeiro moderno, cada vez mais dinâmico e ágil", afirma o diretor geral
da RTM, André Mello.
Segundo o Co-funder da Distrito, Gustavo Araujo, o sistema financeiro será fortemente transformado nos
próximos anos e programas de inovação como o Conecta, que realiza a inovação de forma conjunta com o
ecossistema de startups, são, não somente um diferencial competitivo, mas um fator crítico para a
sobrevivência dos players do mercado financeiro para próxima década.
A gravação está no YouTube no endereço https://goo.gl/q4dagW
Website: http://www.rtm.net.br/
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RTM e Distrito estimulam debate sobre inovação
O evento Innovation Hour reuniu fintechs, jovens empreendedores, membros do comitê interno de Inovação
da RTM e representantes do mercado financeiro.
A RTM – Rede de Telecomunicações para o Mercado, maior provedora de serviços para integração do
mercado financeiro brasileiro, e o Distrito Ventures, responsável pelo processo de seleção, funding e
desenvolvimento de startups, realizaram no dia 23 de novembro, em São Paulo, o evento Innovation Hour,
reunindo jovens empreendedores, membros do comitê interno de Inovação da RTM e representantes do
mercado financeiro.
No encontro, Guga Stocco, líder de estratégia e inovação do Banco Original, falou sobre o processo de
transformação da indústria financeira face ao fenômeno das startups de tecnologia voltadas para o
desenvolvimento de serviços bancários e da era digital, destacando as quatro forças que hoje impulsionam
essa mudança: fintechs, mobilidade, agilidade e plataformas. Na sequência, houve uma sessão de pitchs com
CEOs e fundadores de empresas inovadoras e em destaque no cenário atual: Ricardo Kalichsztein,
BomPraCredito; Lucas Montano, Planejei e Renato F. Silva Filho, Fastcash.
O Innovation Hour é uma iniciativa do Conecta RTM - programa de inovação da RTM, lançado em agosto
deste ano com o objetivo de proporcionar um ambiente criativo através de um ecossistema cooperativo para
colaboração e troca de experiências, estimular e auxiliar o empreendedorismo gerando inovação que resulte
em soluções para os clientes.
"Ampliar o olhar dos colaboradores da RTM para o mundo certamente é o caminho para trazer rapidamente
contribuições em prol de um setor financeiro moderno, cada vez mais dinâmico e ágil", afirma o diretor geral
da RTM, André Mello.
Segundo o Co-funder da Distrito, Gustavo Araujo, o sistema financeiro será fortemente transformado nos
próximos anos e programas de inovação como o Conecta, que realiza a inovação de forma conjunta com o
ecossistema de startups, são, não somente um diferencial competitivo, mas um fator crítico para a
sobrevivência dos players do mercado financeiro para próxima década.
A gravação está no YouTube no endereço https://goo.gl/q4dagW
Website: http://www.rtm.net.br/
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RTM e Distrito estimulam debate sobre inovação
O evento Innovation Hour reuniu fintechs, jovens empreendedores, membros do comitê interno de Inovação
da RTM e representantes do mercado financeiro.
A RTM – Rede de Telecomunicações para o Mercado, maior provedora de serviços para integração do
mercado financeiro brasileiro, e o Distrito Ventures, responsável pelo processo de seleção, funding e
desenvolvimento de startups, realizaram no dia 23 de novembro, em São Paulo, o evento Innovation Hour,
reunindo jovens empreendedores, membros do comitê interno de Inovação da RTM e representantes do
mercado financeiro.
No encontro, Guga Stocco, líder de estratégia e inovação do Banco Original, falou sobre o processo de
transformação da indústria financeira face ao fenômeno das startups de tecnologia voltadas para o
desenvolvimento de serviços bancários e da era digital, destacando as quatro forças que hoje impulsionam
essa mudança: fintechs, mobilidade, agilidade e plataformas. Na sequência, houve uma sessão de pitchs com
CEOs e fundadores de empresas inovadoras e em destaque no cenário atual: Ricardo Kalichsztein,
BomPraCredito; Lucas Montano, Planejei e Renato F. Silva Filho, Fastcash.
O Innovation Hour é uma iniciativa do Conecta RTM - programa de inovação da RTM, lançado em agosto
deste ano com o objetivo de proporcionar um ambiente criativo através de um ecossistema cooperativo para
colaboração e troca de experiências, estimular e auxiliar o empreendedorismo gerando inovação que resulte
em soluções para os clientes.
"Ampliar o olhar dos colaboradores da RTM para o mundo certamente é o caminho para trazer rapidamente
contribuições em prol de um setor financeiro moderno, cada vez mais dinâmico e ágil", afirma o diretor geral
da RTM, André Mello.
Segundo o Co-funder da Distrito, Gustavo Araujo, o sistema financeiro será fortemente transformado nos
próximos anos e programas de inovação como o Conecta, que realiza a inovação de forma conjunta com o
ecossistema de startups, são, não somente um diferencial competitivo, mas um fator crítico para a
sobrevivência dos players do mercado financeiro para próxima década.
A gravação está no YouTube no endereço https://goo.gl/q4dagW
Website: http://www.rtm.net.br/
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RTM e Distrito estimulam debate sobre inovação
O evento Innovation Hour reuniu fintechs, jovens empreendedores, membros do comitê interno de Inovação
da RTM e representantes do mercado financeiro.
A RTM – Rede de Telecomunicações para o Mercado, maior provedora de serviços para integração do
mercado financeiro brasileiro, e o Distrito Ventures, responsável pelo processo de seleção, funding e
desenvolvimento de startups, realizaram no dia 23 de novembro, em São Paulo, o evento Innovation Hour,
reunindo jovens empreendedores, membros do comitê interno de Inovação da RTM e representantes do
mercado financeiro.
No encontro, Guga Stocco, líder de estratégia e inovação do Banco Original, falou sobre o processo de
transformação da indústria financeira face ao fenômeno das startups de tecnologia voltadas para o
desenvolvimento de serviços bancários e da era digital, destacando as quatro forças que hoje impulsionam
essa mudança: fintechs, mobilidade, agilidade e plataformas. Na sequência, houve uma sessão de pitchs com
CEOs e fundadores de empresas inovadoras e em destaque no cenário atual: Ricardo Kalichsztein,
BomPraCredito; Lucas Montano, Planejei e Renato F. Silva Filho, Fastcash.
O Innovation Hour é uma iniciativa do Conecta RTM - programa de inovação da RTM, lançado em agosto
deste ano com o objetivo de proporcionar um ambiente criativo através de um ecossistema cooperativo para
colaboração e troca de experiências, estimular e auxiliar o empreendedorismo gerando inovação que resulte
em soluções para os clientes.
"Ampliar o olhar dos colaboradores da RTM para o mundo certamente é o caminho para trazer rapidamente
contribuições em prol de um setor financeiro moderno, cada vez mais dinâmico e ágil", afirma o diretor geral
da RTM, André Mello.
Segundo o Co-funder da Distrito, Gustavo Araujo, o sistema financeiro será fortemente transformado nos
próximos anos e programas de inovação como o Conecta, que realiza a inovação de forma conjunta com o
ecossistema de startups, são, não somente um diferencial competitivo, mas um fator crítico para a
sobrevivência dos players do mercado financeiro para próxima década.
A gravação está no YouTube no endereço https://goo.gl/q4dagW
Website: http://www.rtm.net.br/
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RTM e Distrito estimulam debate sobre inovação
O evento Innovation Hour reuniu fintechs, jovens empreendedores, membros do comitê interno de Inovação
da RTM e representantes do mercado financeiro.
A RTM – Rede de Telecomunicações para o Mercado, maior provedora de serviços para integração do
mercado financeiro brasileiro, e o Distrito Ventures, responsável pelo processo de seleção, funding e
desenvolvimento de startups, realizaram no dia 23 de novembro, em São Paulo, o evento Innovation Hour,
reunindo jovens empreendedores, membros do comitê interno de Inovação da RTM e representantes do
mercado financeiro.
No encontro, Guga Stocco, líder de estratégia e inovação do Banco Original, falou sobre o processo de
transformação da indústria financeira face ao fenômeno das startups de tecnologia voltadas para o
desenvolvimento de serviços bancários e da era digital, destacando as quatro forças que hoje impulsionam
essa mudança: fintechs, mobilidade, agilidade e plataformas. Na sequência, houve uma sessão de pitchs com
CEOs e fundadores de empresas inovadoras e em destaque no cenário atual: Ricardo Kalichsztein,
BomPraCredito; Lucas Montano, Planejei e Renato F. Silva Filho, Fastcash.
O Innovation Hour é uma iniciativa do Conecta RTM - programa de inovação da RTM, lançado em agosto
deste ano com o objetivo de proporcionar um ambiente criativo através de um ecossistema cooperativo para
colaboração e troca de experiências, estimular e auxiliar o empreendedorismo gerando inovação que resulte
em soluções para os clientes.
"Ampliar o olhar dos colaboradores da RTM para o mundo certamente é o caminho para trazer rapidamente
contribuições em prol de um setor financeiro moderno, cada vez mais dinâmico e ágil", afirma o diretor geral
da RTM, André Mello.
Segundo o Co-funder da Distrito, Gustavo Araujo, o sistema financeiro será fortemente transformado nos
próximos anos e programas de inovação como o Conecta, que realiza a inovação de forma conjunta com o
ecossistema de startups, são, não somente um diferencial competitivo, mas um fator crítico para a
sobrevivência dos players do mercado financeiro para próxima década.
A gravação está no YouTube no endereço https://goo.gl/q4dagW
Website: http://www.rtm.net.br/
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RTM e Distrito estimulam debate sobre inovação
O evento Innovation Hour reuniu fintechs, jovens empreendedores, membros do comitê interno de Inovação
da RTM e representantes do mercado financeiro.
A RTM – Rede de Telecomunicações para o Mercado, maior provedora de serviços para integração do
mercado financeiro brasileiro, e o Distrito Ventures, responsável pelo processo de seleção, funding e
desenvolvimento de startups, realizaram no dia 23 de novembro, em São Paulo, o evento Innovation Hour,
reunindo jovens empreendedores, membros do comitê interno de Inovação da RTM e representantes do
mercado financeiro.
No encontro, Guga Stocco, líder de estratégia e inovação do Banco Original, falou sobre o processo de
transformação da indústria financeira face ao fenômeno das startups de tecnologia voltadas para o
desenvolvimento de serviços bancários e da era digital, destacando as quatro forças que hoje impulsionam
essa mudança: fintechs, mobilidade, agilidade e plataformas. Na sequência, houve uma sessão de pitchs com
CEOs e fundadores de empresas inovadoras e em destaque no cenário atual: Ricardo Kalichsztein,
BomPraCredito; Lucas Montano, Planejei e Renato F. Silva Filho, Fastcash.
O Innovation Hour é uma iniciativa do Conecta RTM - programa de inovação da RTM, lançado em agosto
deste ano com o objetivo de proporcionar um ambiente criativo através de um ecossistema cooperativo para
colaboração e troca de experiências, estimular e auxiliar o empreendedorismo gerando inovação que resulte
em soluções para os clientes.
"Ampliar o olhar dos colaboradores da RTM para o mundo certamente é o caminho para trazer rapidamente
contribuições em prol de um setor financeiro moderno, cada vez mais dinâmico e ágil", afirma o diretor geral
da RTM, André Mello.
Segundo o Co-funder da Distrito, Gustavo Araujo, o sistema financeiro será fortemente transformado nos
próximos anos e programas de inovação como o Conecta, que realiza a inovação de forma conjunta com o
ecossistema de startups, são, não somente um diferencial competitivo, mas um fator crítico para a
sobrevivência dos players do mercado financeiro para próxima década.
A gravação está no YouTube no endereço https://goo.gl/q4dagW
Website: http://www.rtm.net.br/
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RTM e Distrito estimulam debate sobre inovação
O evento Innovation Hour reuniu fintechs, jovens empreendedores, membros do comitê interno de Inovação
da RTM e representantes do mercado financeiro.
A RTM – Rede de Telecomunicações para o Mercado, maior provedora de serviços para integração do
mercado financeiro brasileiro, e o Distrito Ventures, responsável pelo processo de seleção, funding e
desenvolvimento de startups, realizaram no dia 23 de novembro, em São Paulo, o evento Innovation Hour,
reunindo jovens empreendedores, membros do comitê interno de Inovação da RTM e representantes do
mercado financeiro.
No encontro, Guga Stocco, líder de estratégia e inovação do Banco Original, falou sobre o processo de
transformação da indústria financeira face ao fenômeno das startups de tecnologia voltadas para o
desenvolvimento de serviços bancários e da era digital, destacando as quatro forças que hoje impulsionam
essa mudança: fintechs, mobilidade, agilidade e plataformas. Na sequência, houve uma sessão de pitchs com
CEOs e fundadores de empresas inovadoras e em destaque no cenário atual: Ricardo Kalichsztein,
BomPraCredito; Lucas Montano, Planejei e Renato F. Silva Filho, Fastcash.
O Innovation Hour é uma iniciativa do Conecta RTM - programa de inovação da RTM, lançado em agosto
deste ano com o objetivo de proporcionar um ambiente criativo através de um ecossistema cooperativo para
colaboração e troca de experiências, estimular e auxiliar o empreendedorismo gerando inovação que resulte
em soluções para os clientes.
"Ampliar o olhar dos colaboradores da RTM para o mundo certamente é o caminho para trazer rapidamente
contribuições em prol de um setor financeiro moderno, cada vez mais dinâmico e ágil", afirma o diretor geral
da RTM, André Mello.
Segundo o Co-funder da Distrito, Gustavo Araujo, o sistema financeiro será fortemente transformado nos
próximos anos e programas de inovação como o Conecta, que realiza a inovação de forma conjunta com o
ecossistema de startups, são, não somente um diferencial competitivo, mas um fator crítico para a
sobrevivência dos players do mercado financeiro para próxima década.
A gravação está no YouTube no endereço https://goo.gl/q4dagW
Website: http://www.rtm.net.br/
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RTM e Distrito estimulam debate sobre inovação
O evento Innovation Hour reuniu fintechs, jovens empreendedores, membros do comitê interno de Inovação
da RTM e representantes do mercado financeiro.
A RTM – Rede de Telecomunicações para o Mercado, maior provedora de serviços para integração do
mercado financeiro brasileiro, e o Distrito Ventures, responsável pelo processo de seleção, funding e
desenvolvimento de startups, realizaram no dia 23 de novembro, em São Paulo, o evento Innovation Hour,
reunindo jovens empreendedores, membros do comitê interno de Inovação da RTM e representantes do
mercado financeiro.
No encontro, Guga Stocco, líder de estratégia e inovação do Banco Original, falou sobre o processo de
transformação da indústria financeira face ao fenômeno das startups de tecnologia voltadas para o
desenvolvimento de serviços bancários e da era digital, destacando as quatro forças que hoje impulsionam
essa mudança: fintechs, mobilidade, agilidade e plataformas. Na sequência, houve uma sessão de pitchs com
CEOs e fundadores de empresas inovadoras e em destaque no cenário atual: Ricardo Kalichsztein,
BomPraCredito; Lucas Montano, Planejei e Renato F. Silva Filho, Fastcash.
O Innovation Hour é uma iniciativa do Conecta RTM - programa de inovação da RTM, lançado em agosto
deste ano com o objetivo de proporcionar um ambiente criativo através de um ecossistema cooperativo para
colaboração e troca de experiências, estimular e auxiliar o empreendedorismo gerando inovação que resulte
em soluções para os clientes.
"Ampliar o olhar dos colaboradores da RTM para o mundo certamente é o caminho para trazer rapidamente
contribuições em prol de um setor financeiro moderno, cada vez mais dinâmico e ágil", afirma o diretor geral
da RTM, André Mello.
Segundo o Co-funder da Distrito, Gustavo Araujo, o sistema financeiro será fortemente transformado nos
próximos anos e programas de inovação como o Conecta, que realiza a inovação de forma conjunta com o
ecossistema de startups, são, não somente um diferencial competitivo, mas um fator crítico para a
sobrevivência dos players do mercado financeiro para próxima década.
A gravação está no YouTube no endereço https://goo.gl/q4dagW
Website: http://www.rtm.net.br/
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RTM e Distrito estimulam debate sobre inovação
O evento Innovation Hour reuniu fintechs, jovens empreendedores, membros do comitê interno de Inovação
da RTM e representantes do mercado financeiro.
A RTM – Rede de Telecomunicações para o Mercado, maior provedora de serviços para integração do
mercado financeiro brasileiro, e o Distrito Ventures, responsável pelo processo de seleção, funding e
desenvolvimento de startups, realizaram no dia 23 de novembro, em São Paulo, o evento Innovation Hour,
reunindo jovens empreendedores, membros do comitê interno de Inovação da RTM e representantes do
mercado financeiro.
No encontro, Guga Stocco, líder de estratégia e inovação do Banco Original, falou sobre o processo de
transformação da indústria financeira face ao fenômeno das startups de tecnologia voltadas para o
desenvolvimento de serviços bancários e da era digital, destacando as quatro forças que hoje impulsionam
essa mudança: fintechs, mobilidade, agilidade e plataformas. Na sequência, houve uma sessão de pitchs com
CEOs e fundadores de empresas inovadoras e em destaque no cenário atual: Ricardo Kalichsztein,
BomPraCredito; Lucas Montano, Planejei e Renato F. Silva Filho, Fastcash.
O Innovation Hour é uma iniciativa do Conecta RTM - programa de inovação da RTM, lançado em agosto
deste ano com o objetivo de proporcionar um ambiente criativo através de um ecossistema cooperativo para
colaboração e troca de experiências, estimular e auxiliar o empreendedorismo gerando inovação que resulte
em soluções para os clientes.
"Ampliar o olhar dos colaboradores da RTM para o mundo certamente é o caminho para trazer rapidamente
contribuições em prol de um setor financeiro moderno, cada vez mais dinâmico e ágil", afirma o diretor geral
da RTM, André Mello.
Segundo o Co-funder da Distrito, Gustavo Araujo, o sistema financeiro será fortemente transformado nos
próximos anos e programas de inovação como o Conecta, que realiza a inovação de forma conjunta com o
ecossistema de startups, são, não somente um diferencial competitivo, mas um fator crítico para a
sobrevivência dos players do mercado financeiro para próxima década.
A gravação está no YouTube no endereço https://goo.gl/q4dagW
Website: http://www.rtm.net.br/

28

Veículo: Made by People
Data: 15/12/2016
Link: http://madebypeople.com.br/newsdino/?title=rtm-e-distrito-estimulam-debate-sobreinovacao&partnerid=1390&releaseid=118548

RTM e Distrito estimulam debate sobre inovação
O evento Innovation Hour reuniu fintechs, jovens empreendedores, membros do comitê interno de Inovação
da RTM e representantes do mercado financeiro.
A RTM – Rede de Telecomunicações para o Mercado, maior provedora de serviços para integração do
mercado financeiro brasileiro, e o Distrito Ventures, responsável pelo processo de seleção, funding e
desenvolvimento de startups, realizaram no dia 23 de novembro, em São Paulo, o evento Innovation Hour,
reunindo jovens empreendedores, membros do comitê interno de Inovação da RTM e representantes do
mercado financeiro.
No encontro, Guga Stocco, líder de estratégia e inovação do Banco Original, falou sobre o processo de
transformação da indústria financeira face ao fenômeno das startups de tecnologia voltadas para o
desenvolvimento de serviços bancários e da era digital, destacando as quatro forças que hoje impulsionam
essa mudança: fintechs, mobilidade, agilidade e plataformas. Na sequência, houve uma sessão de pitchs com
CEOs e fundadores de empresas inovadoras e em destaque no cenário atual: Ricardo Kalichsztein,
BomPraCredito; Lucas Montano, Planejei e Renato F. Silva Filho, Fastcash.
O Innovation Hour é uma iniciativa do Conecta RTM - programa de inovação da RTM, lançado em agosto
deste ano com o objetivo de proporcionar um ambiente criativo através de um ecossistema cooperativo para
colaboração e troca de experiências, estimular e auxiliar o empreendedorismo gerando inovação que resulte
em soluções para os clientes.
"Ampliar o olhar dos colaboradores da RTM para o mundo certamente é o caminho para trazer rapidamente
contribuições em prol de um setor financeiro moderno, cada vez mais dinâmico e ágil", afirma o diretor geral
da RTM, André Mello.
Segundo o Co-funder da Distrito, Gustavo Araujo, o sistema financeiro será fortemente transformado nos
próximos anos e programas de inovação como o Conecta, que realiza a inovação de forma conjunta com o
ecossistema de startups, são, não somente um diferencial competitivo, mas um fator crítico para a
sobrevivência dos players do mercado financeiro para próxima década.
A gravação está no YouTube no endereço https://goo.gl/q4dagW
Website: http://www.rtm.net.br/
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