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A IOVlabs se une ao 
Hyperledger da Linux 
Foundation para acelerar a 
adoção corporativa e 
governamental da Blockchain  
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Gibraltar, 11 de junho de 2020

A IOVlabs, empresa controladora da plataforma alimentada por 
Bitcoin RSK Smart Contracts e sua RSK Infrastructure 
Framework (RIF), ingressou na Linux Foundation e Hyperledger. 
Uma colaboração de código aberto para o avanço das 
tecnologias blockchain, o Hyperledger é um projeto da Linux 
Foundation com mais de 250 membros, incluindo empresas 
como Citi, JP Morgan, Telefonica e IBM.

Associar-se à comunidade Hyperledger abre o caminho para a 
IOVlabs utilizar a tecnologia Hyperledger Besu, juntamente com 
suas próprias tecnologias baseadas em RIF, para desenvolver 
projetos corporativos e governamentais. O Besu é um cliente 
Ethereum adequado para redes públicas e privadas baseadas 
em aprovação.

"Estamos entusiasmados em fazer parte da Linux Foundation, 
uma das organizações líderes na promoção de software e 
ecossistemas de código aberto", afirmou Diego Gutierrez 
Zaldivar, CEO da IOVlabs. “Todo o software utilizado dentro da 
rede RSK e desenvolvido pela IOV Labs é de código aberto, e 
nosso espírito está completamente alinhado com o de Linux. 
Nossa associação à Linux Foundation e Hyperledger acelerará a 
adoção de padrões abertos de blockchain que promovem a 
liberdade financeira, a transparência e a confiança.”

Brian Behlendorf, diretor executivo da Hyperledger, acrescentou: 
"O propósito da IOVlabs de estabelecer um sistema financeiro 
mais justo e inclusivo refletirá em casos de uso convincentes 

https://www.hyperledger.org/use/besu
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baseados em tecnologia blockchain. É gratificante imaginar as 
tecnologias de código aberto e construídas pela comunidade da 
Hyperledger como base para essa missão. Congratulamo-nos 
com o compromisso da IOVlab em criar plataformas abertas e 
descentralizadas e com o apoio de sua equipe global em 
continuar a ampliar o ecossistema Hyperledger."

A IOVlabs desenvolveu várias soluções baseadas em blockchain 
para empresas, incluindo Gasnet, uma rede de blockchain 
focada no ecossistema de distribuição de gás natural da 
Argentina e uma prova de conceito para o banco central do 
país. Agora, ela planeja expandir suas ofertas por meio da 
parceria com a Linux Foundation e a implantação do 
Hyperledger Besu.

www.iovlabs.org 2

Sobre a IOVLabs

A IOVlabs desenvolve as tecnologias blockchain necessárias para um novo ecossistema financeiro 
global, que promova inclusão, transparência e confiança em todo o mundo. Atualmente, a 
organização desenvolve as plataformas RSK Smart Contract Network, RIF e Taringa! 
A RSK Network é uma das plataformas de contrato inteligente mais seguras do mundo, projetada 
para alavancar o incomparável poder de hash do Bitcoin enquanto amplia seus recursos. O conjunto 
de protocolos de infraestrutura abertos e descentralizados da RIF permite o desenvolvimento mais 
rápido, fácil e escalável de aplicativos distribuídos (dApps) em um ambiente unificado. Taringa é a 
maior rede social de língua espanhola da América Latina, com 30 milhões de usuários e 1.000 
comunidades online ativas.

https://www.coindesk.com/argentinas-gas-regulator-greenlights-industry-blockchain-built-with-rsk-tech
https://cointelegraph.com/news/argentinas-banks-set-to-use-rsk-blockchain-technology-for-tracking-payments
https://iovlabs.org/
https://www.rsk.co/
https://www.rifos.org/
https://www.taringa.net/

