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RTM HUB: SOLUÇÃO SIMPLES E
SEGURA PARA ATENDIMENTO
DA CIRCULAR 3.765 DO BC
Sempre preocupada em trazer soluções de tecnologia para auxiliar as
operações do mercado, a RTM criou
um novo produto, o rtm hub para
atender à Circular 3.765 do Banco
Central sobre ordem de pagamento,
estabelecendo, entre outras medidas, que a liquidação centralizada das
transações de cartões que envolvem
credenciadores/subcredenciadores
ou facilitadores deve ser obrigatoriamente via câmara de pagamento, a
partir de setembro. A Câmara escolhida foi a CIP, usuária e parceira da RTM
desde 2001.
Desenvolvido para atuar em ambiente extremamente crítico e atender a instituições de todos os portes,
o rtm hub é uma solução simples, inteligente e sem investimento inicial,
que faz recepção, transformação,

envio, acompanhamento do processamento e retorno dos arquivos com
as ordens de liquidação das operações de cartão de débito, crédito e
antecipação de recebíveis que serão
enviadas para CIP.
Além da infraestrutura tecnológica e conectividade privada e protegida, a RTM também é responsável
pela plataforma que recepciona os
arquivos eletrônicos, utilizada para
troca de arquivos. Para garantir total
segurança, a solução foi desenvolvida já com criptografia dos arquivos
de transações entre o rtm hub e a
câmara.
Para o Diretor Geral da RTM, André Mello, a criação do rtm hub é
mais uma iniciativa para facilitar o
dia a dia do setor financeiro brasileiro. “Vai de encontro à missão da

André Mello, Diretor Geral

empresa, que é prover infraestrutura de telecomunicações e soluções
de tecnologia para integração do
mercado, com total segurança e alta
disponibilidade. Temos o reconhecimento e a credibilidade dos players
do setor. Temos feito reuniões com
a CIP, Banco Central e os Instituidores de arranjos (bandeiras), para propor a solução que melhor atenda à
nova regra”, finaliza.
Informações podem ser obtidas
pelo e-mail comercial@rtm.net.br ou
pelo telefone (21 ou 11) 2102-7828.

TOPOLOGIA RTM HUB
Principais
funcionalidades:

Credenciador | Facilitador
SFTP via link dedicado
ou internet

• Tradução automática
dos arquivos;
• Dashboard dos status do
processo e grades;
• Monitoramento e envio de
alertas;
• Apresentação de estatísticas por
bandeira, IAP, estabelecimento,
crédito, débito, etc.
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CINCO STARTUPS PERMANECEM NO PROGRAMA
Das 16 startups integrantes do
Desafio RTM que participaram, na
última semana de maio, de entrevistas com um grupo de executivos
da Rede, cinco permanecem no programa, que busca soluções para o
mercado financeiro que possam ser
disponibilizadas na rede da RTM ou
cloud privada. Elas foram avaliadas
nos quesitos: produto, mercado,
modelo de negócio e equipe.
A banca está analisando criteriosamente cada solução apresentada. Aquelas que tiverem mais
aderência ao programa prosseguirão para o ciclo de mentorias. 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 a interagir com o ecossistema tecnoló-

DESAFIO

RTM
gico 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 em
www.rtm.net.br/desafio/

transações, detectar e alertar sobre
comportamentos suspeitos através
da aplicação de regras e filtros das
transações.

Rocket.Chat Tecnologia
Plataforma de chat para
comunidades e empresas.

Conheça os projetos
Dataholics
Soluções em marketing baseadas na detecção
dos produtos e serviços mais aderentes ao
perfil dos consumidores, capturados através
dos dados de redes sociais, sites visitados
e informações demográficas. Serviço de
validação de identidade e levantamento do
potencial econômico dos consumidores e
devedores, baseado em Social Score, para
empresas de crédito e instituições financeiras.
DattaShield
Solução de monitoração de banco
de dados críticos, capaz de capturar

LegalBot
Democratiza o acesso à inteligência
regulatória com uso de machine learning
na gestão do fluxo de normativos.
Monkey Exchange
Primeira plataforma de supply chain
finance em ambiente competitivo, com
funding de terceiros.
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RTM E DISTRITO ESTIMULAM
DEBATE SOBRE INOVAÇÃO
Como parte das iniciativas do programa de inovação, Conecta RTM, a Rede
e a Distrito Ventures realizaram no dia
23 de maio, em São Paulo, a segunda
edição do evento Innovation Hour, reunindo mais de 30 representantes do
mercado financeiro, jovens empreendedores e membros do Comitê Interno de
Inovação.
No encontro, Allan Chusid, Diretor Comercial e de Produtos do Banco NEON,
falou sobre o processo de disrupção que
vem acontecendo na indústria financeira em face do fenômeno das fintechs e
startups. Ele destacou a importância de

recriar os modelos tradicionais e trazer
produtos inovadores para o mercado, de
forma a transformar a maneira como o
cliente lida com os bancos e seus serviços, agregando valor nas entregas
finais.
Na sequência, houve uma sessão de
pitchs com CEOs e fundadores de startups em destaque no cenário atual: Safiri Felix, da OriginalMy; Bruno Cardoso, da
Voiicr; e Bernardo Salles da Yubb.
O Innovation Hour tem como objetivo central proporcionar interação com o
ecossistema de startups, promovendo
colaboração e troca de experiências,

Cerca de 30 convidados
assistiram a palestra e Pitchs

Allan Chusid, Diretor
Comercial e de Produtos
do Banco NEON

estimulando o empreendedorismo e gerando inovação que resulte em soluções
para os clientes.
“Formar uma rede de empreendedorismo, ampliando o olhar dos colaboradores da RTM e dos clientes 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 são mais que um
diferencial competitivo. A sobrevivência
dos players do mercado financeiro para
próxima década depende de iniciativas
como essa.
A cobertura completa do evento está
no YouTube no endereço:
https://www.youtube.com/c/rtmtelecom

CARDS PAYMENT & IDENTIFICATION
A RTM participou como expositora do Cards
Payment & Identification 2017, um dos principais eventos sobre meios de pagamento do
Brasil, realizado de 23 a 25 de maio no Transamérica Expo Center, em São Paulo.
Durante o evento, que recebeu cerca de
2.300 visitantes, a RTM apresentou para o
mercado o rtm hub (veja matéria na página 1).
A programação da Cards Payment & Identification é composta por uma série de eventos
simultâneos, como palestras, debates, e reúne
os principais especialistas do setor para abordarem as novidades em meios de pagamentos, mercados de cartões, estratégias para o
e-commerce, inovações para o varejo, fintechs
e certificação digital.

Estande da RTM no evento

Inovação é a essência do nosso negócio
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MESA DE OPERAÇÕES É APRESENTADA NO CIAB
rtm trade solution

Durante o Ciab FEBRABAN 2017, 1.153 visitantes
puderam conhecer e testar o rtm trade solution

A RTM participou como expositora da 27ª edição do Ciab FEBRABAN – Congresso e Exposição
de Tecnologia da Informação das
Instituições Financeiras, realizado
entre os dias 6 e 8 de junho, no
Transamérica Expo Center, em São
Paulo, tendo como tema central
“Ser Digital”.
No estande, inspirado em espaço

de coworking, 1.153 visitantes tiveram a oportunidade de ver na prática
o funcionamento do rtm trade solution, voltado para traders que operam no mercado financeiro e precisam de uma comunicação eficiente
e ágil para tomada de decisão.
Realizado anualmente, o Ciab
reuniu mais de 21 mil visitantes e
3.741 congressistas.

DEMO DAY DA DARWIN STARTER
Seis startups que participaram
do segundo ciclo de aceleração do
programa Darwin Starter, que conta com parceria da RTM, B3, Neoway e CNseg, apresentaram suas
soluções para um público de 130
executivos e investidores, durante o Demo Day realizado no dia 16
de maio, no auditório do CUBO, em
São Paulo.
Informações sobre o programa
podem ser obtidas no endereço
http://darwinstarter.com.br/
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Seis startups apresentaram
suas soluções durante o evento

Com arquitetura eficiente
para o gerenciamento de múltiplas chamadas de voz simultâneas e sistema de gravação integrado, possui interface simples
e intuitiva, permitindo acesso a
inúmeras facilidades de comunicação de voz e gerenciamento
das gravações.
O sistema segue as melhores
práticas do mercado, de forma a
atender não apenas aos requisitos funcionais, mas também
garantir altos níveis de contingenciamento e governança. A
administração é feita via nuvem
privada. Os serviços de gerenciamento, suporte técnico e manutenção são prestados pela equipe especializada da RTM.

