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PSTI JD: RTM FIRMA PARCERIA ESTRATÉGICA
Utilizando infraestrutura da RTM, a JD Consultores,
empresa com larga experiência no desenvolvimento de
soluções tecnológicas para o mercado financeiro e especialização na área de mensageria e compliance, passa a
oferecer serviço de PSTI - Provedor de Serviço de Tecnologia da Informação no âmbito do Sistema de Pagamentos Brasileiro. As instituições com conta de liquidação
poderão acessar o PSTI através de rede dedicada da RTM.
A solução permite compartilhar uma estrutura que
atende a todas as exigências do Banco Central, com custo inferior ao de infraestrutura própria, para mitigar o

risco de fraudes e inconsistências e introduzir melhorias
nas cobranças bancárias.
Além do SPB (Sistema de Transferência de Reservas),
o PSTI também oferece funcionalidades para a adesão
ao NPC (Nova Plataforma de Cobrança), SLC (Sistema de
Liquidação de Cartões), e, em breve, SERAP (Serviço de
Recebíveis de Arranjos de Pagamentos) e SAR (Serviço
de Agenda de Recebíveis).
Mais informações podem ser obtidas com o consultor
comercial que atende a sua instituição ou pelo email
comercial@rtm.net.br.

SAFRA APOIA DARWIN STARTUPS

Eventos
promovidos pela Darwin
com startups aceleradas

Além das parceiras corporativas RTM, B3, Neoway, e
TransUnion, a próxima turma de aceleração da Darwin
Startups, eleita em 2018 pela Associação Brasileira de
Startups (ABStartups) como a melhor do País, vai contar
com o Banco Safra como novo financiador.
O programa oferece às mais promissoras startups aporte financeiro de R$ 200 mil, mentoria, acesso ao mercado,
capacitação, entre outros benefícios, para ajudar a acelerar o crescimento de seus negócios, sendo realizado no
período de quatro meses em São Paulo e Florianópolis, simultaneamente. O objetivo é atrair empreendedores que

buscam resolver problemas reais nos mercados em que
atuam.
Nos últimos cinco ciclos, o Darwin já investiu um total
de R$ 10 milhões em negócios.
O apoio ao Darwin Startups é mais uma das ações do
Conecta RTM, programa de inovação aberta, que visa a
interagir com o ecossistema tecnológico para promover
novos negócios, antecipar tendências e mudanças no
mercado, identificando oportunidades de produtos e serviços que possam gerar valor agregado para os clientes e
estimular o empreendedorismo.
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RTM HUB SERAP/SAR: SOLUÇÃO PARA A CIRCULAR 3.924
Para atender à Circular 3.924 do
Banco Central, publicada recentemente, a RTM está disponibilizando
uma solução completa: rtm hub serap/sar. A resolução estabelece critérios para a utilização de recebíveis de

transações de cartão em garantia de
operações de crédito, firmada entre
os estabelecimentos comerciais e as
instituições financeiras.
Além de garantir a segurança entre o processamento de arquivos e

transações, a solução atende a todos
os critérios necessários para acesso
aos serviços da CIP: SERAP (Serviço
de Recebíveis de Arranjo de Pagamentos) e SAR (Serviço de Agenda
de Recebíveis).

PRESENÇA EM EVENTOS INTERNACIONAIS
SD-WAN EXPO
O Gerente de Engenharia de Redes da RTM, Cláudio Tourino, marcou presença na SD-WAN Expo, realizada na Flórida, nos dias
30 de janeiro a 1º de fevereiro, com o objetivo de debater o crescimento da tecnologia, reunindo executivos, provedores e
fornecedores.
A RTM já oferece o SD-WAN, proporcionando uma nova experiência de conectividade segura aos seus clientes. O serviço é uma
alternativa inovadora para resolver problemas de gerenciamento de redes, transformando diferentes tipos de acessos – seja
internet dedicada, banda larga, 3G/4G ou link dedicado – em uma única conexão estável, com qualidade de serviço e confiança.
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rial reflexivo sobre o tema,
sendo alimentados com dicas de consumo consciente e economia de água e energia.
É importante ressaltar que outras
ações socioambientais são praticadas há muito tempo, como o descarte
correto de equipamentos que já não
são mais utilizados, sendo alguns
doados a projetos de inclusão social
e outros a programas de reciclagem.

Acesse e confira as iniciativas em nosso site pelo menu: Institucional » Responsabilidade Socioambiental
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consumo consciente e preservação
ambiental.
Inaugurada com palestra educativa, a Campanha prevê o corte dos
copos plásticos e mexedores de
café descartáveis nas dependências
da empresa, que serão substituídos
por utensílios de fibra de coco, material biodegradável e reutilizável,
além da distribuição de um canudo
de aço inox.
Adicionalmente, o Mural e a intra-
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Com postura responsável e comprometida com o meio ambiente, a
RTM está lançando a Campanha de
Responsabilidade
Socioambiental,
que tem como premissa estimular
o pensamento verde entre seus colaboradores. Serão adotadas ações
que buscam conscientizar e gerar
reflexão, inspirando novos comportamentos com práticas sustentáveis.
Afinal, todos nós – governo, empresa
e cidadão - somos responsáveis por
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CAMPANHA DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
PARA INSPIRAR COMPORTAMENTOS
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Para debater segurança cibernética com os principais especialistas do mundo e promover análises, insights e treinamento para
organizações, o Gerente de Segurança da Informação da RTM, Renan Barcelos, participou, entre os dias 4 e 6 de fevereiro,
do Congresso CPX 360, promovido pela Checkpoint, em Las Vegas. Uma das principais temáticas abordadas no evento foi a
inteligência contra ameaças globais.
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