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Gibraltar, 17 de março de 2020.

A IOV Labs anunciou hoje o lançamento bem-sucedido da 
Gasnet, rede de blockchain focalizada no ecossistema de 
distribuição de gás natural da Argentina. A rede usa tanto os 
contratos inteligentes RSK quanto as soluções da segunda 
camada RIF, ambos desenvolvidos pela IOV Labs, para 
aprimorar a eficiência, transparência e controle de informações 
do setor.  A rede Gasnet foi lançada em colaboração com o 
Grupo Sabra, empresa de desenvolvimento de software sediada 
na Argentina.  

Em 2019, a RSK e o Grupo Sabra iniciaram o desenvolvimento 
de uma blockchain autorizada para a gigante argentina da 
distribuição de gás, a Gasnor, que atende a 2 milhões de 
pessoas no país. Desde então, a agência reguladora argentina 
do setor de gás, a Enargas, autorizou a expansão do projeto em 
uma blockchain do ecossistema nacional para incluir todas as 
nove empresas de distribuição. Tanto a reguladora argentina 
quanto a Gasnor estão operando um nó na rede Gasnet. 

A rede Gasnet, montada sobre a versão RSK Enterprise, permite 
o registro de todas as transações processadas na certificação 
de uma nova instalação ou reconexão de serviço de gás entre o 
futuro ou atual cliente, o instalador registrado e a distribuidora 
de gás.

Mais de 10.000 prestadores de serviço irão registrar, verificar e 
implementar identidades digitais na blockchain autorizada da 
Gasnor usando o RIF Name Services: uma arquitetura que 
permite a identificação de recursos de blockchain por nomes 
humanamente legíveis.  

Além disso, novos prestadores de serviços de gás agora podem 
realizar todo o processo de registro remotamente, em poucos 
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O piloto será impulsionado pela plataforma de contratos inteligentes RSK e soluções de tecnologia RIF.
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dias, por meio do RIF Name Services, aumentando a eficiência.

Essa implementação permitirá que as afiliadas da Gasnet, como 
a Gasnor, alcancem maior rastreabilidade e segurança em todo 
o processo de certificações de novas instalações, na avaliação 
da qualidade dos prestadores de serviço e na identificação de 
problemas e sua resolução o mais rápido possível. 
Historicamente, o processo de estabelecimento de novas 
instalações de gás era burocrático, gerando desperdício de 
tempo precioso. 

Além disso, a Gasnet permitirá que a Enargas melhore a 
vigilância de conformidade integrando regulações aprovadas 
do setor nos processos internos da rede. Informações de 
conformidade podem ser armazenadas na rede de forma 
segura, imutável e transparente para todos os envolvidos na 
cadeia de distribuição. Outros membros da Gasnet já estão 
trabalhando para integrar a solução.

Ao comentar o lançamento da Gasnet, Carlos Amín, CIO da 
Gasnor, disse:
“A implementação da solução de blockchain construída sobre 
RSK e RIF desenvolvida pelo Grupo Sabra representa um marco 
fundamental para nossa organização, possibilitando a 
simplificação de nossos processos, redução de custos, 
diminuição de prazos e, o mais importante, uma experiência de 
usuário muito melhor”

Diego Gutierrez Zaldivar, CEO da IOV Labs, acrescentou: 
“Estamos muito animados em ajudar a Gasnor a proporcionar 
mais transparência e rastreabilidade ao setor de gás por meio 
da tecnologia de blockchain impulsionada pelas plataformas 
RSK e RIF, que leva a seus clientes uma experiência de 
atendimento melhor e mais barata.”

Guillermo Villanueva, CEO do Grupo Sabra, concluiu: “Ficamos 
honrados com a escolha da Gasnor pelas soluções blockchain 
da RSK e ferramentas de desenvolvimento do Grupo Sabra para 
lançamento dessa iniciativa inovadora. Não temos dúvidas de 
que a rede Gasnet irá conduzir o setor de gás argentino em 
direção a um futuro mais eficiente, transparente e conforme.”
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Sobre a IOV Labs

A IOV Labs é focada no desenvolvimento das plataformas necessárias para um novo sistema 
financeiro baseado em blockchain, que possibilitará a inclusão financeira mundial e eliminará a 
lacuna entre essa nova tecnologia e a adoção em massa.
Atualmente, desenvolve as plataformas RSK Smart Contract Network, RIF e Taringa!. Com o poder de 
hashing do Bitcoin por meio de mineração de mesclagem, a RSK Network é hoje a plataforma de 
contratos inteligentes mais segura do mundo. RIF é um pacote de protocolos de infraestrutura 
abertos e descentralizados que permitem desenvolver e dimensionar aplicativos distribuídos (dApps) 
de maneira mais rápida e fácil em um ambiente unificado para permitir a adoção em massa de 
Bitcoin e RSK. A Taringa é a maior rede social hispanofalante da América Latina, com 30 milhões de 
usuários e 1.000 comunidades on-line ativas - graças à integração com o Bitcoin, RSK e RIF ajudarão 
a moldar a internet do futuro, na qual as pessoas terão pleno controle de suas informações e valores.

Sobre a Gasnor

A Gasnor S.A. é uma das nove empresas de distribuição de gás natural da República Argentina, 
criada a partir da privatização da Companhia Estatal de Gás. 
Desde 28 de dezembro de 1992, a empresa atende ao noroeste argentino e sua área licenciada, 
incluindo as províncias de Tucumán, Salta, Jujuy e Santiago del Estero. Suas acionistas são: Gascart 
S.A., CGE Argentina, GN Holding Argentina (Grupo Naturgy).
A Gasnor distribui gás natural a mais de 550.000 clientes residenciais, comerciais, industriais e do 
setor de geração de energia elétrica, atendendo a cerca de 2.000.000 de pessoas. 

Sobre o Grupo Sabra

 O Grupo Sabra é uma empresa de desenvolvimento de aplicativos software localizada na Argentina 
que se dedica à integração da tecnologia tradicional com tecnologias de registro distribuído e 
contratos inteligentes. 
O Grupo Sabra dispõe de equipe interna de especialistas no desenvolvimento de software e de 
blockchain, criando soluções para nossa crescente base de clientes. Desde 2009, a equipe cria e 
implementa soluções em Dynamics 365, aplicativos móveis e aplicativos para web, e, nos últimos 4 
anos, passou a integrar tais capacidades a soluções de blockchain atualmente em uso por clientes 
reais.


