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PROGRAMA DE INOVAÇÃO SELECIONA TRÊS
SOLUÇÕES OFERTADAS VIA REDE PRIVADA
Das 53 aplicações, 16 entrevistas e cinco finalistas, três startups
concluíram, no início de dezembro, a
última etapa do Desafio RTM, e estão
em fase de assinatura de contrato e
instalação de infraestrutura no ambiente da Rede RTM.
Lançado no primeiro trimestre de
2017, o Desafio é mais uma iniciativa do Conecta RTM, programa de
inovação aberta que visa a 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.

DESAFIO

RTM

CONHEÇA AS STARTUPS:
Monkey Exchange
Primeira plataforma de supply chain finance, que proporciona a pequenos e médios fornecedores de
grandes multinacionais as mesmas condições de financiamento que as gigantes têm: taxas de juros mais
baixas, devido ao baixo risco do recebível não ser pago. https://www.monkey.exchange/

Rocket.chat
Plataforma de comunicação que permite a troca de mensagens em tempo real entre colaboradores,
clientes e fornecedores relevantes, eliminando a utilização de e-mails, telefonemas e redes sociais.
https://rocket.chat/

Legalbot
Startup regulatória baseada em Inteligência Artificial que entrega valor aos gestores de Compliance e
demais usuários ao proporcionar mais produtividade, seletividade e controle. Oferece uma plataforma
digital que trata desde a coleta continua de requerimentos regulatórios, até o acompanhamento dos
esforços e ações resultantes dos normativos por toda a organização, de forma simples, prática e rápida.
http://legalbot.com.br/

Mais de 60 pessoas participaram da 4ª edição do Innovation Hour
promovido pela RTM no Campus Google, em São Paulo. PÁGINA 2

Eventos

CAMPUS GOOGLE EM SÃO PAULO É PALCO DA
QUARTA EDIÇÃO DO INNOVATION HOUR RTM

Rodrigo Junco, da InLoco

Dagnoni ministrou
palestra para 60 pessoas

José Estan, da IDwall

No último dia 28 de novembro, a
RTM reuniu, no auditório do Campus
Google em São Paulo, 60 pessoas,
entre jovens empreendedores, membros do Comitê Interno de Inovação,
startups, além de representantes do
mercado financeiro, para mais uma
edição do Innovation Hour, que tem o
objetivo de levar o tema de inovação
a usuários, parceiros e colaboradores,
gerando troca de ideias.
A plateia assistiu à apresentação
do especialista em inovação, Roberto
Dagnoni, tendo como tema “Corporate
Venture: Business & Open Innovation”
e pitches de startups. Em sua palestra,

Dagnoni falou do crescimento global
de fintechs e da mudança de comportamento dos usuários, que passam
a dar maior credibilidade a empresas
de tecnologia e, consequentemente,
estão mais dispostos a realizar transações financeiras através de novos
entrantes que não apenas bancos.
Ele destacou também o crescimento
exponencial do número de fintechs
brasileiras, além da diversidade de
segmentos, como os de seguros e
empréstimos. Dagnoni citou ainda alguns cases brasileiros de startups que
apresentaram um bom crescimento
nos últimos tempos.

Na sequência, houve uma sessão
de pitchs com CEOs e fundadores
de startups em destaque no cenário
atual: Rodrigo Junco, da InLoco e José
Estan, da IDwall, parceira da RTM.
O Innovation Hour é mais uma iniciativa do Conecta RTM – programa
de inovação da Rede, lançado em
agosto de 2016 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.

Os vídeos estão disponíveis no canal:
https://www.youtube.com/RTMtelecom
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ANCORD APRESENTA
RTM TRADE SOLUTION

HAPPY HOUR NO
RIO DE JANEIRO

Associados assitem
demo da solução

Voltado para traders que operam
no mercado financeiro e precisam
de uma comunicação eficiente e ágil
para tomada de decisão, o rtm trade
solution foi destaque, no último dia
13 de dezembro, durante café da manhã realizado em São Paulo, na sede
da ANCORD para um grupo de corretoras e distribuidoras.
A ANCORD (Associação Nacional
das Corretoras e Distribuidoras de
Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias) se consolidou
como a mais importante entidade
de classe da indústria de interme-

diação no Brasil, reunindo e representando Instituições Financeiras,
Assets e Agentes Autônomos de
Investimento (AAI).

rtm trade solution
Solução de comunicação e colaboração para mesas de operações financeiras,
o rtm trade solution apresenta arquitetura eficiente para o gerenciamento
de múltiplas chamadas de voz simultâneas e sistema de gravação integrado,
com 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.

A exemplo dos encontros
realizados em São Paulo, a Equipe RTM se reuniu, no dia 9 de
novembro, com clientes no Rio
de Janeiro, para um Happy descontraído.
O evento é parte do programa de relacionamento que
visa a estreitar contato com
os usuários, fortalecendo a
comunicação entre a RTM e o
mercado.
Os interessados em participar dos encontros podem enviar
e-mail para: marketing@rtm.net.br.

COMITÊ DE
TECNOLOGIA
CELEBRA 2017
O Comitê Estratégico de Tecnologia da RTM se reuniu no dia
12 de dezembro, em São Paulo,
para um almoço de confraternização de fim de ano.
Formado por 21 executivos
de TI e Telecom das instituições
usuárias, o Comitê Estratégico
de Tecnologia se reúne trimestralmente para discutir tendências e temas de interesse do
setor financeiro, sempre com a
participação de convidados para
apresentar temas que enriqueçam os debates.
Inovação é a essência do nosso negócio
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Produto

DEMO DAY DARWIN STARTER
Seis startups, que participaram do
terceiro ciclo de aceleração do programa Darwin Starter, apresentaram suas
soluções para a banca de avaliadores,
composta por executivos das empresas parceiras e investidores-anjos, no
dia 28 de novembro, no auditório do
Cubo em São Paulo. A RTM foi representada pelo Gerente de Produtos,
Luiz Fernando Jardim. TotalVoice, Mercatório, DriveOn, O2Obots, VidMonsters e NavarraTech mostraram sua
evolução para mais de 130 pessoas
do ecossistema paulista.
O programa de aceleração da Darwin Starter conta com parceria da RTM,
B3, Neoway e CNseg. Mais informações podem ser obtidas no endereço:
http://darwinstarter.com.br/

Time da Darwin
no evento

Sua empresa precisa atender a
Circular 3.765 do BC?
Não se preocupe! A RTM tem a solução completa
para adequação junto à CIP, sem complicação.

Voltado para credenciadoras,
subcredenciadoras e
instituições domicilio.

Saiba mais:
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www.rtm.net br
comercial@rtm.net.br
Inovação é a essência do nosso negócio

Conte com quem tem
expertise há mais de duas
décadas e a confiança dos
agentes financeiros.

