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Buenos Aires, 16 de abril de 2020

No âmbito da Mesa Redonda sobre Inovação Financeira de 
2019 (MIF, por sua sigla em espanhol) do Banco Central da 
Argentina (BCRA), o Blockchain Group, que compreende IOV 
Labs, Sabra Group, Banco de la Provincia de Córdoba, BBVA, 
ICBC , Banco Santander, BYMA, Interbanking e Red Link, 
trabalharam até 2019 e início de 2020 para desenvolver e 
executar uma prova de conceito para implementar uma solução 
de sistema descentralizada para lidar com pedidos de débito 
direto em conta feitos pelos clientes.
 
Esta tecnologia será disponibilizada aos diferentes atores do 
sistema financeiro com base na tecnologia RSK Smart Contract 
e poderão realizar transações de maneira padronizada, 
confiável e segura, alcançando uma rastreabilidade de ponta a 
ponta para gerenciar cada reivindicação, e mantendo o controle 
sobre as atualizações de contas bancárias inseridas no sistema. 
 
“Estamos certos de que, com a implementação desse tipo de 
plataforma, um ecossistema integral e colaborativo poderá ser 
desenvolvido pelo sistema financeiro, alinhado com os avanços 
tecnológicos modernos e em sintonia com os sistemas 
financeiros mais inovadores do mundo. Em virtude das 
circunstâncias globais que enfrentando atualmente, 
necessitamos agora mais do que nunca usar a tecnologia para 
otimizar processos e fornecer melhores serviços aos nossos 
cidadãos.” -Diego Gutiérrez Zaldívar, CEO da IOV Labs
 
Esse desafio exigiu a colaboração de diferentes atores do setor, 
como bancos, agências de análise de crédito, agentes 

O Banco Central da Argentina 
está promovendo uma prova de 
conceito baseada na tecnologia 
Blockchain.
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Essa prova de conceito está centrada em implementar uma plataforma descentralizada com tecnologia
RSK que permita a rastreabilidade de ponta a ponta das reivindicações de débito em conta.
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financeiros e provedores dessa tecnologia, para explorar o uso 
da tecnologia Blockchain para mensagens entre as entidades. O 
objetivo dessa iniciativa é ajudar o sistema financeiro e a 
indústria a obter uma melhor compreensão da tecnologia e de 
seus potenciais benefícios, por meio de experimentação prática. 
O objetivo final é desenvolver alternativas mais simples e 
eficientes para os atuais sistemas de compensação.
 
Além da experimentação técnica e da prova de conceito, um 
dos objetivos era determinar a viabilidade comercial e o valor 
da rede baseada em Blockchain. Grande parte dessa 
experimentação demonstrou que a Blockchain, além de seu uso 
conhecido como suporte a moedas criptografadas, juntamente 
com a possibilidade de usar Contratos Inteligentes, amplia 
bastante o alcance de aplicação dessa tecnologia.
 
Atualmente, a solução está sendo testada pelos bancos 
participantes com o objetivo de determinar sua capacidade de 
solucionar problemas de integração de processos entre bancos 
e atores do sistema. Após a finalização da etapa de teste, será 
determinado se outros bancos no mercado participarão e se 
serão definidos outros usos potenciais da rede.
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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.
No momento, a empresa está desenvolvendo o RSK Smart Contract Network e as plataformas RIF e 
Taringa!. A rede RSK é a plataforma de contratos inteligentes mais segura do mundo porque conta 
com a rede segura Bitcoin por meio da mineração mesclada. 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. Taringa é a maior rede de mídia social de língua espanhola da América 
Latina, com 30 milhões de usuários e 1.000 comunidades online ativas. Agora, ao unir forças com o 
Bitcoin, a RSK e o RIF, o Taringa ajudará a moldar a Internet do Futuro, onde as pessoas terão total 
controle de seus dados e seu valor.

Sobre o Grupo Sabra

Grupo Sabra é uma empresa de desenvolvimento de aplicativos de software sediada na Argentina. A 
empresa se concentra na integração da tecnologia tradicional com tecnologias de contabilidade 
distribuída 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. A equipe desenvolveu e implementou soluções para plataformas descentralizadas durante 
os últimos 5 anos, integrando esses recursos às soluções Blockchain para clientes corporativos e 
governos.


