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Durante o primeiro ano de existência, a plataforma RIF 
amadureceu em um conjunto completo de protocolos e 
aplicativos descentralizados. Algumas das principais novidades 
de 2019 incluem:

RIF Name Service, que permite que o uso de aliases, tornando o 
uso da tecnologia blockchain fácil e intuitivo em diversas 
plataformas, e é utilizado para pagamentos RIF, 
armazenamento RIF, comunicações RIF e outros serviços RIF, 
proporcionando uma experiência perfeita para os usuários 
finais.

A RIF Lumino Network, parte integrante do protocolo RIF 
Payments, fornece escalabilidade e viabiliza canais de 
pagamento para cada token construído sobre a plataforma RSK 
a uma fração de centavo, definindo as bases para a construção 
do sistema financeiro do futuro.

O RIF Storage, que permite que os usuários armazenem e 
controlem seus dados, além de lucrar com o armazenamento de 
dados de terceiros, assinou uma parceria com a Swarm para 
oferecer soluções para diferentes necessidades, desde 
armazenamento descentralizado de swarm até nuvem 
criptografada e armazenamento físico.

Além disso, a  Taringa, a maior rede social de língua espanhola 
do mundo, com 30 milhões de usuários e mais de 1.000 
comunidades on-line ativas, adquirida em setembro pela IOV 

RIF (RSK Infrastructure) comemora 
seu aniversário de um ano e se 
junta ao movimento DeFi for 
Bitcoin
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A MoneyOnChain, criadora do primeiro ativo estável garantido por bitcoin, lança o primeiro ativo estável
em dólar lastreado em RIF.
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Labs, tornou-se o primeiro passo para a adoção maciça de 
tecnologias RIF e da Token Economy da RIF.
 
Além disso, hoje a Money on Chain anunciou que implementou 
uma versão do seu protocolo de stablecoin usando a RIF como 
garantia para emitir um ativo estável denominado em dólar. 
Esse ativo será integrado ao RIF Marketplace, para que usuários 
e prestadores de serviços possam pagar e denominar seus 
serviços usando o dólar lastreado em RIF.

As equipes de tecnologia estão finalizando as variáveis do 
sistema para o lançamento oficial do RIF Dollar no protocolo 
MOC. Semelhante ao token DoC da Money on Chain, lastreado 
em Bitcoin, o RIF Dollar é um ativo estável que permitirá que os 
titulares de RIF façam uso de todos os serviços DeFi 
(Descentralized Finance) que estão sendo construídos sobre a 
plataforma RSK. 

O roteiro de integração também inclui o protocolo RIF Lumino 
Payments, que fornecerá escalabilidade e custos de transação 
de menos de um centavo para as transações DoC 
(DollarOnChain) e RIF Dollar. 

Max Carjuzaa, CEO e fundador da Money on Chain, comentou: 
“A introdução do RIF Dollar no protocolo Money on Chain 
aumentará a liquidez da comunidade do MOC, o que é crucial 
para a realização de um ecossistema DeFi peer-to-peer. Nos 
próximos meses, integraremos o RIF Lumino em nosso protocolo 
para fornecer escalabilidade para o token Dollar on Chain. O 
lançamento do DOC na rede de pagamentos Lumino permitirá 
milhares de transações instantâneas com taxas quase nulas. 
Esperamos trabalhar em estreita colaboração com o IOVLabs 
para integrar os protocolos RIF a esses componentes-chave da 
nossa estratégia”.

Diego Zaldívar, CEO da RIF e da controladora RSK IOV Labs, 
comentou: “A IOV Labs nasceu com o objetivo de fornecer as 
ferramentas e a infraestrutura para permitir a inclusão 
financeira e capacitar as pessoas, dando a elas o controle 
sobre seus dados, identidade e dinheiro.  A colaboração com a  
Money on Chain para lançar o primeiro stablecoin lastreado em 
RSK/bitcoin, o primeiro ativo estável denominado em dólar 
lastreado em RIF e os esforços contínuos para integrar os 
protocolos RIF Lumino a suas ofertas são um marco 
fundamental para estabelecer as bases do sistema financeiro 
do futuro”.
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Sobre a IOV Labs 

A IOV Labs é uma organização movida por propósitos, 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.
Atualmente, ela desenvolve as implementações mais populares das plataformas RSK Smart Contract 
Network e RIF. Com o poder de hashing da Bitcoin, a RSK Network é hoje a plataforma de contratos 
inteligentes mais segura do mundo. 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.

Para obter mais informações sobre a RIF, visite
https://www.rifos.org/
https://developers.rsk.co/rif/


