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IOVlabs e Grupo Sabra 
anunciam a “Extrimian”: 
Soluções de Blockchain 
para empresas e governos
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Gibraltar (30 de septiembre de 2020)

IOVlabs, a empresa controladora da plataforma de smart 
contract de Bitcoin da RSK e sua Infrastructure Framework (RIF), 
fez parceria com o Grupo Sabra, uma empresa de soluções com 
histórico comprovado de implementação no mundo real de 
aplicativos blockchain corporativos, para criar uma nova joint 
venture chamada Extrimian.

A nova empresa está oferecendo uma plataforma e 
ecossistema denominado RSK Enterprise Cloud voltado para 
governos, empreendedores e empresas. Através dela, eles 
poderão criar seus próprios aplicativos descentralizados 
(dApps), configurar e administrar facilmente o stack tecnológico 
necessário para conectar a empresa a redes descentralizadas 
e até implantar redes de consórcio em minutos sem 
complicações.

A Extrimian deseja facilitar a adoção de tecnologias blockchain 
e construir redes de valor digitalizado. Assim, economiza tempo 
e dinheiro para empresas e governos, permitindo que eles se 
concentrem no valor central de suas inovações de dApps e 
introduzindo eficiências na criação de aplicativos e nas 
operações de infraestrutura.

O RSK Enterprise Cloud é uma plataforma Blockchain como 
serviço projetada especificamente para governos e empresas 
de qualquer tamanho desenvolverem soluções descentralizadas. 
Entre suas ofertas estão:

Conexão flexível: integre facilmente a TI corporativa com redes 
descentralizadas e execute tudo, desde a Prova de Conceitos 
até aplicativos de blockchain de nível corporativo.
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Ecossistema: acelere o desenvolvimento usando soluções e 
serviços pré-integrados poderosos de nosso ecossistema.

Governança: implemente um modelo operacional de 
governança para sua Rede de Consórcio em poucos cliques 
usando nossa plataforma "Governance-as-a-Service"

Totalmente gerenciado: afaste os recursos da operação da 
plataforma com nosso Blockchain-as-a-Service (BaaS) 
multi-nuvem, totalmente gerenciado e de classe mundial.

Com o lançamento do Extrimian, a IOVlabs e o Grupo Sabra 
pretendem criar um ecossistema próspero onde 
desenvolvedores, empreendedores, empresas e governos 
cresçam juntos. Ela está combinando os pilares de acesso ao 
mercado, ou seja, parceiros de vendas e canais, a nuvem e os 
provedores de tecnologia para infraestrutura e os provedores 
de soluções e serviços por meio do mercado.

Diego Gutiérrez Zaldívar, CEO e cofundador da IOVlabs, disse: 
“A Extrimian oferece às empresas exposição aos benefícios da 
tecnologia de blockchain sem a complexidade. Ela permite que 
eles entrem no mercado rapidamente com um aplicativo nativo 
enquanto aproveitam os muitos benefícios que a DLT tem a 
oferecer. Esperamos trabalhar com o Grupo Sabra para integrar 
a próxima onda de empresas, enquanto reduzimos as barreiras 
para uma adoção mais ampla de blockchain.”

Guillermo Villanueva, CEO da Extrimian e cofundador do Grupo 
Sabra, disse: “RSK Enterprise Cloud” é uma plataforma criada 
por desenvolvedores para desenvolvedores que surge como 
resultado de mais de seis anos implementando projetos de 
Blockchain em nosso clientes empresariais e governamentais. 
Enfrentamos toda a complexidade de trabalhar diretamente 
com os protocolos básicos do blockchain e percebemos que a 
Extrimian era a peça que faltava para permitir a adoção 
convencional.”

Para obter mais informações sobre a Extrimian, visite o site 
oficial em: http://www.extrimian.com/
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Sobre a IOVlabs

A IOV Labs desenvolve as tecnologias blockchain necessárias para um novo ecossistema financeiro 
global que promove oportunidades, transparência e confiança. Atualmente, a organização 
desenvolve as plataformas RSK Smart Contract Network, RSK Infrastructure Framework (RIF) e 
Taringa!. A RSK Network é uma das plataformas de smart contract mais seguras do mundo, projetada 
para alavancar o incomparável poder de hash do Bitcoin enquanto amplia seus recursos. O RSK 
Infrastructure Framework (RIF) é um conjunto de protocolos de infraestrutura abertos e 
descentralizados, que permitem um desenvolvimento mais rápido, mais fácil e expansível de 
aplicativos distribuídos (dApps) em um ambiente unificado. Taringa! é a maior rede social de língua 

https://www.rsk.co/
https://www.rifos.org/
https://www.taringa.net/


espanhola da América Latina, com 30 milhões de usuários e 1.000 comunidades online ativas.
Para obter mais informações, visite: https://www.rsk.co/

Sobre a Grupo Sabra

Fundado em 2009, o Grupo Sabra é uma empresa de soluções de blockchain que fornece 
infraestrutura, componentes técnicos e serviços para entregar as melhores soluções 
descentralizadas da categoria em plataformas Blockchain. O Grupo Sabra conta com uma equipe de 
especialistas em blockchain com experiência comprovada em projetos implantados em produção e 
atualmente gerando valor de negócios em diversos setores.
Para mais informações visite: http://www.gruposabra.com/ 
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