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DeFi AMLT Oracle integra a rede 
RSK de contratos inteligentes 
mais segura do mundo 
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24 de março, LONDRES, Reino Unido 

RSK Bitcoin Smart Contract network e a RIF Platform  
integraram o DeFi AMLT Oracle, criado pelo provedor global 
RegTech Coinfirm.
Todas as operações conduzidas no protocolo RSK serão 
totalmente cobertas com avaliações de risco proprietárias 
automatizadas da pontuação C da Coinfirm com base em mais 
de 270 algoritmos de bandeira vermelha. O uso do Oracle 
permite que o protocolo RSK obtenha luz verde para uma 
adoção mais ampla por investidores institucionais e pelo setor 
financeiro tradicional que busca ganhar exposição a finanças 
descentralizadas.
“A rede de contratos inteligentes RSK foi capaz de fazer com 
que o ouro digital do Bitcoin se tornasse uma moeda mais viável 
e impactante. A pilha DeFi da RIF ajuda os que não têm bancos 
e, com o suporte do DeFi AMLT Oracle da Coinfirm, a rede pode 
combater ameaças maliciosas de forma mais eficiente e manter 
a conformidade com os reguladores. A evolução desta parceria, 
como ambas as empresas estão explorando a esfera DeFi, é 
uma imagem espelhada da indústria como um todo, abrangendo 
finanças descentralizadas.” - Pawe ł  Kuskowski, CEO e 
cofundador da Coinfirm

RSK Infrastructure Framework (RIF), um conjunto de protocolos 
de infraestrutura aberta e descentralizada que visa promover 
Economias de Compartilhamento Descentralizado, permite o 
desenvolvimento mais rápido, fácil e escalonável de aplicativos 
distribuídos (dApps) em um ambiente unificado.  O seu token 
nativo, o RIF token é usado para consumir serviços criados na 
camada de infraestrutura RSK. A RSK continuará a manter a 
melhor segurança da classe de seu ecossistema baseado em 
contrato inteligente e interoperabilidade de aplicativos, ao 
mesmo tempo em que aborda de forma proativa os requisitos 
de conformidade AML/KYC (Anti-Lavagem de Dinheiro/Conheça 
Seu Cliente), implementando uma estrutura totalmente 
institucional pronta para o investidor.
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O co-fundador da RSK e CEO da IOVlabs, Diego Gutierrez 
Zaldivar, mencionou: "A integração do DeFi AMLT Oracle da 
Coinfirm às plataformas RSK adiciona outro bloco de 
construção importante para o ecossistema financeiro aberto em 
Bitcoin. O DeFi for Bitcoin vem ganhando força e essa 
integração permitirá que esse mercado floresça de maneira 
segura e compatível, protegendo investidores individuais, 
instituições e outros participantes do mercado ”.

No ano passado, o DeFi AML Oracle foi apresentado pela 
Coinfirm e é a primeira solução de tecnologia regulatória para 
conformidade de AML no espaço financeiro descentralizado. 
Aproveitando a prevenção à lavagem de dinheiro no DeFi, a 
rede da RSK terá todos os benefícios que a inovação traz, ao 
mesmo tempo que mantém a conformidade de nível 
institucional. Este anúncio marca o primeiro caso de uso 
comercial oficial do AMLT Oracle.

Esta notícia fortalece ainda mais a colaboração entre a IOV 
Labs e a Coinfirm, depois que a Coinfirm forneceu as 
plataformas RSK e RIF com a plataforma AML de última geração 
da empresa em março de 2020.
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Sobre a RSK

A RSK blockchain é a plataforma de contrato inteligente mais segura do mundo, garantida pelo 
poder hash incomparável do Bitcoin por meio da mineração de mesclagem que agrega valor e 
funcionalidade ao ecossistema de bitcoin, permitindo contratos inteligentes, pagamentos quase 
instantâneos e maior escalabilidade.

https://www.coinfirm.com/blog/defi-compliance-amlt-oracle/
https://www.coinfirm.com/blog/coinfirm-provides-rsk-and-rif-platforms-an-aml-solution-to-grow-into-regulated-markets/
https://www.rsk.co/
https://www.iovlabs.org/
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A rede pode ser dimensionada para até 100 transações por segundo sem sacrificar a 
descentralização e reduz o armazenamento e a largura de banda usando verificação 
probabilística, detecção de fraude e muito mais.
RSK Infrastructure Framework (RIF) é um conjunto de protocolos de infraestrutura abertos e 
descentralizados que permitem o desenvolvimento mais rápido, fácil e escalonável de 
aplicativos distribuídos (dApps) em um ambiente unificado para permitir a adoção em massa 
de Bitcoin e RSK. 

Para obter mais informações, visite https://www.rsk.co/

Sobre a Coinfirm

A Coinfirm é a líder mundial em soluções de tecnologia regulatória e analítica de blockchain 
(‘RegTech’), criando a base para a adoção segura e em massa de blockchain e criptomoedas. 
A Coinfirm é especializada em serviços de blockchain AML/KYC (‘Anti-Lavagem de Dinheiro’ / 
‘Conheça seu Cliente’) e investigações de fraude. Ele oferece a maior cobertura de blockchain 
do setor, suportando mais de 1.500 criptomoedas e protocolos, incluindo Bitcoin e o padrão 
ERC-20. As soluções da Coinfirm são usadas por líderes de mercado globalmente, variando 
de trocas de criptografia, como Binance, e protocolos como XRP, a grandes instituições 
financeiras e governos. Além da Plataforma AML, os serviços da empresa também incluem 
Trudatum,  Reclaim Crypto , a solução multifuncional  Travel Rule  e Nodes-as-a-Service. A 
Coinfirm é a primeira empresa a oferecer uma solução de conformidade AML para DeFi na 
forma de AMLT Oracle. 

Para mais informações, acesse; https://www.coinfirm.com/

https://www.rsk.co/
https://www.coinfirm.com/products/aml-platform/
https://www.coinfirm.com/products/trudatum/
https://www.coinfirm.com/products/reclaim-crypto/
https://www.coinfirm.com/products/nodes/
https://www.coinfirm.com/blog/defi-compliance-amlt-oracle/
https://www.coinfirm.com/
https://www.iovlabs.org/

