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52 STARTUPS APLICADAS NO PROGRAMA

Após um mês de lançamento, foi
concluída a primeira fase de inscrição
no Desafio RTM, registrando 52 aplicações. O programa, que busca soluções
para o mercado financeiro que possam
ser disponibilizadas na rede da RTM ou
cloud privada, recebeu o cadastro de

a avaliação por um grupo de executivos nos seguintes quesitos: produto,
mercado, modelo de negócio e equipe.
A ideia é que as 20 startups mais qualificadas permaneçam no programa para
realização de entrevistas online. Na sequência, as 15 que mais se destacarem
terão a oportunidade de se apresentar
para uma seção de pitchs para a banca
avaliadora, que selecionará cinco finalistas. Os últimos estágios incluem desenvolvimento/adequação da solução e
experimentação/ganho de escala.
O Desafio é mais uma iniciativa do
Conecta RTM, programa de inovação
aberta, que visa interagir com 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.
Acompanhe o andamento do
Desafio
RTM
no
endereço
www.rtm.net.br/desafio/

startups dos segmentos de Fintech,
Telecom, TI, Big Data/Analytics, App,
Segurança, Mobile de seis estados: São
Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina,
Paraíba, Minas Gerais e Goiás, além de
três residentes na França.
A próxima etapa prevê a seleção e

DESAFIO EM NÚMEROS
>> Startups inscritas por segmento
4% Mobile

>> Startups inscritas por região
2% PB

Telecom 2%

4% RS

6% App

GO 2%

6% MG

6% Segurança

6% Exterior

7% Outros
7% RJ

8% TI
Big Data/

9% Analytics

Fintech 58%

SP 56%

17% SC

Parceria

Geral

RTM FIRMA PARCERIA COM FIS, EMPRESA
ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA PARA
SERVIÇOS FINANCEIROS
A RTM firmou parceria com a FIS para
oferecer acesso a solução FIS VALDI
Trader (ex-GL), sistema de negociação
DMA multi-broker, que possibilita conexão rápida e estável à B3. Ofertada
através dos serviços da Rede Financeira e/ou Rede Corporativa, garante aos
clientes operações de corretagem com
precisão e segurança.
A iniciativa tem por objetivo construir uma grande rede de acesso aos
vendors do mercado financeiro, utilizando a infraestrutura da RTM já
contratada pela instituição para reduzir custos, a exemplo da conexão
ao RoboTrader da BLK_Sistemas,
anunciada em junho de 2016.
Para mais informações sobre serviços de acesso aos vendors, entre em
contato com o seu consultor de negócios ou pelo e-mail comercial@rtm.net.br

TOPOLOGIA FIS

O almoço reuniu 18 pessoas e
contou com a participação do sócio da
Pinheiro Neto Advogados, Bruno Balduccini.

COMITÊ DE TECNOLOGIA TEM PRIMEIRA REUNIÃO

Buy Sides

Características:

Sobre a FIS

• Acesso via link dedicado, garantindo maior segurança;
• Redundância, assegurando disponibilidade e continuidade das operações;
• Agilidade nas operações;
• Rápida implementação;
• Possibilidade de utilização do link preexistente entre cliente e RTM;
• Disponível também através do rtm site de contingência;
• Atendimento Especializado.

Sell Sides

A FIS é líder global em tecnologia
para serviços financeiros, com foco em
bancos, processamento de pagamentos, asset management, wealth management, risco e compliance, trading,
conectividade, consultoria e soluções
outsourcing. Atende mais de 20.000
clientes em cerca de 130 países. Com
sede em Jacksonville, na Flórida, emprega 55.000 pessoas no mundo e se destaca em processamento de pagamentos, softwares financeiros e soluções
bancárias. Recentemente, a FIS adquiriu
a empresa SunGard.
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O Comitê Estratégico de Tecnologia da RTM participou
da primeira reunião-almoço do ano, realizada no dia 23 de
março em São Paulo, com a participação de novos membros representando o Banco Votorantim e a XP Investimentos.
Na ocasião, o Diretor Geral da RTM, André Melo, apresentou as ações do programa de inovação, Conecta RTM,
com destaque para o Desafio RTM, iniciativa voltada às
startups. Na sequência, o sócio da Pinheiro Neto Advoga-

dos, Bruno Balduccini, ministrou a palestra “Fintechs: os
Desafios e os Entraves da Regulação e do Paperless”. A
apresentação pode ser acessada no site da RTM.
Criado em 2008, com o objetivo de discutir tendências
tecnológicas e avaliar as demandas do mercado, o Comitê é formado por 20 gestores e executivos de TI, que se
encontram, trimestralmente, sempre com a presença de
um convidado para apresentar temas que enriqueçam os
debates.

PROGRAMA DARWIN STARTER
Com a parceria de RTM, B3, Neoway e CNseg, já está
em andamento a terceira edição do Darwin Starter 2017,
programa de aceleração de startups das verticais de Telecom/TI, Fintech, Insurance e BigData, realizado em Florianópolis na sede da ACATE.
O objetivo é atrair empreendedores que buscam resolver problemas reais nos mercados em que atuam. A expectativa é selecionar entre 10 e 15 empresas, de qualquer
estado brasileiro.

O que o Darwin Starter oferece:
• Investimento de R$ 170 mil por startup acelerada;
• Acompanhamento com uma rede altamente qualificada
de mentores;
• Metodologia própria para crescimento do negócio;
• Coworking, ferramentas e serviços;
• Acesso à comunidade de empreendedores.
Mais informações no site http://darwinstarter.com.br/
Inovação é a essência do nosso negócio
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Inovação

RTM TEM ESPAÇO EM CENTRO DE INOVAÇÃO NA
BERRINI PARA RECEBER CLIENTES
Tendo como objetivo aproximar os clientes do ecossistema
de tecnologia e inovação, a RTM alugou uma ampla sala no recém inaugurado CO.W Coworking Space, na região de Berrini,
em São Paulo. Contando com espaço de mais de 2.000 m2, o
centro de empreendedorismo visa a fomentar a produção, a
criação e a geração de negócios, incentivando o conhecimento.
A ideia é receber os clientes para que se sintam à vontade
em ambientes inspiradores e pensados de forma a estimular a
criatividade, a cultura colaborativa e a troca de ideias por meio
de eventos, encontros e networking. A inciativa é mais uma
frente do programa de inovação Conecta RTM para promover
a conexão entre clientes, empreendedores, mentores, universidades e corporações para que soluções e novos produtos e
serviços possam surgir, auxiliando o dia a dia do mercado financeiro.
A RTM mantém espaço similar na sede da ACATE em
Florianópolis. Interessados em visitar os espaços tanto em
Florianópolis como em São Paulo podem enviar e-mail para
marketing@rtm.net.br.

conecta

O novo centro de
empreendedorismo visa a fomentar
a produção, a criação e a geração de
negócios, incentivando o conhecimento.

Seu canal com o futuro

Conheça as ações do programa de inovação da RTM:

Desafio RTM
para Startups

Programa de aceleração
Darwin Starter

Fóruns de
conhecimento

Verticais de
negócios na ACATE

Comitê interno
de Inovação

Parceria Startup Farm

Canal Inove

Investimento na
Startup BYNE

Inovação é a essência do nosso negócio
www.rtm.net.br/conecta

