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Carnes Validadas anuncia sua 
solução de rastreabilidade RSK 

1

Buenos Aires, 15 de outubro de 2020

A pandemia COVID-19 acelerou a necessidade de saber em 
detalhes de onde vêm os alimentos que comemos e quais são 
suas particularidades. A empresa Carnes Validadas criou um 
novo sistema alimentado pela tecnologia Blockchain da RSK que 
garante rastreabilidade estendida em toda a cadeia de 
abastecimento de carne bovina.

Apoiado pela tecnologia Blockchain da RSK, Carnes Validadas 
criou um novo método que garante rastreabilidade estendida 
em toda a cadeia de abastecimento de carne bovina. O 
consumidor final pode ler o código QR de um corte de carne 
para revelar todos os estágios pelos quais o corte passou até 
ficar pronto para o consumo. 

No momento em que o rastreamento de um animal começa no 
campo, é atribuído um NFT (token não fungível) chamado TOKEN 
VACA®. Cada ator na cadeia de abastecimento, em seguida, 
adiciona seus próprios eventos a ele, o que nos permite - ao 
digitalizá-lo no final - visualizar todos os dados da vida do animal: 
onde estava localizado, se sofreu ferimentos e seu peso, entre 
outros dados. Isso capacita o consumidor e dá a ele a segurança 
de saber que está escolhendo um produto 100% seguro.

Esta plataforma ambiciosa, que foi desenvolvida pela Koibanx 
em RSK, exigia a tecnologia Blockchain para cumprir a 
promessa de fornecer controle de qualidade do produto por 
meio de rastreabilidade.  Por ser baseada na tecnologia 
blockchain, é praticamente impossível hackear ou manipular as 
informações ali armazenadas.

Diego Gutierrez Zaldivar, CEO da IOVlabs, comentou: "Estamos 
muito orgulhosos que a Carnes Validadas tenha escolhido a RSK 
como a plataforma na qual basear sua solução de tecnologia 
blockchain para fornecer funcionalidades de rastreabilidade em 
toda a cadeia de valor da indústria de carne, fornecendo aos 
consumidores informações valiosas e aos produtores a 
capacidade de capturar o valor gerado por ele."

https://www.iovlabs.org/
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Essa proteção, confiança e transparência proporcionada pelos 
NFTs da Carnes Validada são a porta de entrada para 
produtores, processadores de carne e comerciantes obterem 
novos serviços complementares ao TOKEN VACA®, como seguro 
de gado e créditos para produtores, tudo por meio digital.

Ultimamente, a necessidade de saber a origem dos alimentos 
que comemos foi agravada pela pandemia COVID-19. A criação 
de códigos QR e outros sistemas de identificação exclusivos 
está sendo instalada em várias partes da Europa, e a Carnes 
Validadas é a primeira a fazê-lo na América Latina, começando 
na Argentina e já trabalhando em sua regionalização para 2021.

“Carnes Validadas é a ferramenta que nos permite conectar o 
mundo tradicional da pecuária com o futuro mundo da 
criptomoeda. A tokenização do gado representa uma grande 
oportunidade para pensar em novos negócios para inclusão 
financeira, mitigação de riscos e acesso ao melhor 
posicionamento da carne nos mais exigentes mercados globais 
”, afirmou Diego Heinrich, CEO da Carnes Validadas.

Por sua vez, Eddy Weber, CEO da Koibanx, destacou que "a 
rastreabilidade é uma das operações em que a tecnologia 
Blockchain é altamente adequada. É segura, transparente e 
oferece à plataforma Carnes Validadas condições imutáveis de 
excelência no rastreio e confiança."
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Sobre a Carnes Validadas

Carnes Validadas é uma empresa que oferece uma plataforma Blockchain SaaS para 
rastreabilidade estendida e uma gama completa de serviços para todos os atores da cadeia de 
abastecimento, graças à tokenização de gado em tokens não fungíveis (NFT).
carnesvalidadas.com

https://carnesvalidadas.com/index_en.php
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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 o desenvolvimento 
mais rápido, mais fácil e expansível de aplicativos distribuídos (dApps) em um ambiente 
unificado. Taringa é a maior rede social de mídia social de língua espanhola da América 
Latina, com 30 milhões de usuários e 1000 comunidades online.

About Koibanx

A Koibanx oferece uma plataforma de pagamentos digitais e home-banking baseada na 
tecnologia Blockchain que integra soluções de instituições financeiras, permitindo operações 
mais rápidas, seguras e baratas. Está principalmente focada em pagamentos e faturas. A 
equipe da Koibanx desenvolve software financeiro e corporativo há mais de 30 anos. Somos 
uma equipe regional com escritórios na Argentina, Colômbia, México e Uruguai. Cámara 
Fintech de Argentina, Colombia Fintech, IOV Labs, Finnovisa, NXTP e Village Capital são 
apenas alguns de nossos parceiros.

https://koibanx.com/en_us/
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