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O RSK Infrastructure Framework 
(RIF) apresenta "envelopamento" 
para simplificar a experiência 
Bitcoin DeFi 
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Gibraltar (28 de janeiro de 2021) 

A IOVlabs e a comunidade RIF estão anunciando hoje um novo 
serviço projetado para facilitar a integração para iniciantes em 
DeFi na rede de contrato inteligente de Bitcoin RSK. RIF 
Enveloping é uma solução que oferece suporte a 
meta-transações, permitindo que terceiros subsidiem taxas de 
transação para usuários finais, eliminando assim a 
complexidade de usar moedas nativas para pagar taxas de 
rede e tornando a experiência do usuário muito mais intuitiva. 
Os aplicativos para a tecnologia incluem desenvolvedores de 
carteiras que cobrem o custo de novos usuários que fazem suas 
primeiras interações financeiras descentralizadas.

O RIF Enveloping foi desenvolvido pela comunidade com o apoio 
da equipe de Pesquisa e Inovação da IOVlabs e com a ajuda da 
Beexo Technologies para derrubar as barreiras para a adoção 
definitiva. A solução facilitará para novos usuários fazerem suas 
primeiras transações e se familiarizarem com as ferramentas e 
serviços que são essenciais para as finanças descentralizadas.

Por padrão, os blockchains exigem que os usuários paguem uma 
taxa para enviar tokens, que é denominado na moeda nativa, 
como ETH no Ethereum ou RBTC no RSK. Isso representa uma 
barreira para novos usuários, que devem primeiro comprar o 
ativo nativo e depois enviá-lo para sua carteira antes de 
começar a interagir. O RIF Enveloping resolve esse problema 
usando carteiras inteligentes como a da Beexo Technologies, 
que permite que qualquer contrato inteligente suporte 
meta-transações, pagando a taxa em nome do usuário final e 
opcionalmente cobrando do usuário por este serviço em tokens.

A Beexo Wallet é a primeira carteira a integrar o RIF Enveloping, uma 
solução projetada para tornar a experiência de pagamento do usuário 
semelhante àquela oferecida nas finanças tradicionais.
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Diego Gutiérrez Zaldívar, CEO da IOVlabs e co-fundador da 
RSK, disse: “A Bitcoin e a RSK têm como objetivo permitir um 
novo sistema financeiro aberto a todos. Facilitar o uso da nossa 
tecnologia para usuários não técnicos é a chave para gerar 
mudanças positivas com impacto real. O RIF Enveloping é uma 
ferramenta chave para fornecer uma experiência de usuário em 
redes de blockchain descentralizadas em paridade com a 
oferecida por neobanks enquanto também cria um caminho 
para a sustentabilidade para carteiras e emissores de tokens.”

Em comparação com soluções semelhantes em vigor em outras 
redes de contratos inteligentes, o RIF Enveloping reduz o custo 
de pagamentos patrocinados em 50%. Isso permite que 
criadores de dApp e plataformas de definição subsidiem as 
taxas de rede para mais usuários, ao mesmo tempo que reduz 
um dos maiores obstáculos para uma maior adoção.

Sergio Lerner, cientista-chefe da IOVlabs e co-fundador da RSK 
comentou: “O RIF Enveloping é o primeiro de uma série de 
aprimoramentos tecnológicos que melhoram muito a usabilidade 
do RSK. Junto com o próximo sistema de peg-in rápido e 
zk-rollups, os desenvolvedores podem construir carteiras que 
fornecem aos usuários uma experiência de usuário muito melhor, 
que é fundamental para a inclusão financeira.”

Ezequiel I. Cuesta, CEO e fundador da Beexo, a primeira carteira 
a integrar o RIF Enveloping, acrescentou: “Estamos felizes por 
estar sempre na vanguarda da indústria e por integrar novas 
tecnologias. Buscamos constantemente melhorar e continuar 
fornecendo aos nossos usuários comunicações e transações 
seguras e orientadas para a privacidade, e a integração do RIF 
Enveloping é um passo na direção certa. Espera-se que outros 
desenvolvedores de carteiras façam o mesmo, abrindo caminho 
para que mais usuários comecem a experimentar os benefícios 
proporcionados pelo financiamento descentralizado.
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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!. 

https://beexo.com/
https://www.rsk.co/
https://www.rifos.org/
https://www.taringa.net/
https://iovlabs.org/
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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 um desenvolvimento mais rápido, mais fácil e expansível 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.

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

Sobre a Beexo

A Beexo's foi fundada em 2018 para trazer tecnologias baseadas em blockchain para mais perto 
dos usuários e torná-las mais simples. 
A Beexo é uma ferramenta de comunicação privada e segura para armazenar criptomoedas.  
Com a Beexo, apenas os usuários têm controle sobre suas informações, podendo enviar e 
receber moedas e mensagens, além de interagir com o mundo descentralizado das finanças. 
A Beexo Technologies também está oferecendo o Beexo Chat - um aplicativo de mensagens de 
ponto a ponto com proteção de privacidade e comunicações seguras. 
Até o momento, os usuários da Beexo fizeram mais de 15 milhões de transações. Nossos nós e 
infraestrutura superescalável nos permitem oferecer suporte para alta demanda e rendimento, 
em quatro redes blockchain diferentes.

Para obter mais informações, visite: https://beexo.com/ 
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