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IOVlabs (RSK) e EthicHub
unem-se para financiar 
projetos baseados na 
economia real e produtiva.
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Gibraltar, 21 de janeiro de 2021

A IOV labs (RSK) e o EthicHub estão se unindo para financiar 
projetos baseados na economia real e produtiva.

O fundo de 200.000 euros financiará pequenas comunidades 
produtoras de café que atualmente não têm banco, por meio do 
uso de criptomoedas estáveis lastreadas em Bitcoin.

As criptomoedas e a tecnologia Blockchain estão chegando à 
economia real e produtiva graças às plataformas RSK e 
EthicHub. O objetivo da aliança é favorecer a inclusão 
financeira de centenas de agricultores sem banco no México e 
dar-lhes novas ferramentas de financiamento a taxas mais 
baratas e acessíveis do que as que estão obtendo atualmente.

Este primeiro investimento de impacto colaborativo tem uma 
contribuição inicial de 200.000 euros e é liderado pela IOV 
Labs. Além de contribuir com capital, IOV Labs fornecerá o 
suporte técnico e de desenvolvimento necessário para a 
execução desta iniciativa original. RSK Blockchain, desenvolvido 
em cima do Bitcoin é a plataforma de contrato inteligente mais 
segura do mundo. Seu objetivo é agregar valor e funcionalidade 
ao ecossistema Bitcoin, possibilitando contratos inteligentes, 
pagamentos quase instantâneos e maior escalabilidade, ao 
mesmo tempo que oferece segurança, transparência e custos 
mínimos de uso extraordinários. 

Por sua vez, o EthicHub proporcionará sua experiência e boas 
práticas na seleção das comunidades e canalizará as 
contribuições do fundo por meio de sua plataforma P2P. Em 
mais de 3 anos de existência, o EthicHub conseguiu financiar 15 
comunidades produtoras de café. Já entregou mais de 500.000 
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euros com 0% de inadimplência em mais de 150 projetos 
financiados. Para o EthicHub, o fundo também representa um 
primeiro passo para ampliar seu modelo em 2021 e alcançar muitas 
outras comunidades e estabelecer uma posição em outros países.

Para Diego Gutierrez Zaldivar, CEO da IOV Labs e cofundador da 
RSK: "o objetivo da nossa organização é lançar as sementes para a 
construção de um novo sistema financeiro mundial, mais justo e 
inclusivo, no Bitcoin. O EthicHub é uma iniciativa totalmente alinhada 
a esse propósito; ele fornece ferramentas financeiras justas e 
acessíveis com base em criptomoedas. Temos orgulho de fazer 
parte deste projeto que permite colocar a economia da criptomoeda 
a serviço de quem mais precisa."

Para Jori Armbruster, CEO da EthicHub, "esta colaboração 
demonstra que somos capazes de colocar o mundo da criptomoeda 
na economia real." Armbruster acredita que esta iniciativa com RSK é 
uma notícia maravilhosa, porque ambas as empresas "compartilham 
a visão compartilhada e o propósito comum de provar que este novo 
sistema financeiro pode e deve atingir a base da pirâmide."

O projeto terá a duração de seis meses, com um retorno estipulado 
de 8%, e é o primeiro de muitos que chegará no futuro, pois, como 
disse Armbruster, “o mundo do investimento de impacto tem uma 
oportunidade extraordinária em Blockchain, que, entre outras 
vantagens, é inerentemente extraordinariamente transparente, algo 
muito procurado por investidores com sensibilidade social." 
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