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A RIF Labs, organização guiada por objetivos, liderada pela 
equipe fundadora da RSK Labs, além de outros altos executivos, 
anunciou uma expansão para a Ásia com a abertura de dois 
novos escritórios em Cingapura e Xangai. As novas unidades 
permitirão que a RIF Labs continue a desenvolver suas 
comunidades de parceiros e desenvolvedores na região 
Ásia-Pacífico – um mercado importante para a RIF Labs, dada a 
reputação do continente asiático de adoção de blockchain, 
inovação financeira e forte talento de desenvolvedores.

Diego Gutierriez Zaldivar, CEO da RIF Labs, disse: “Este é um 
momento extremamente emocionante para a equipe da RIF 
Labs. A Ásia sempre foi um mercado-chave para nós, já que a 
imensa inovação na região será essencial para realizar todo o 
potencial do blockchain e criar a Internet do Valor. Nossa 
esperança é que esses dois novos escritórios nos permitam 
criar novos relacionamentos com os principais parceiros 
asiáticos e ajudar a solidificar o sucesso a longo prazo e o 
desenvolvimento da RIF Labs e do RSK blockchain”.

Yuan Yuan, que é cofundador do câmbio descentralizado 
Dex.top e tem um mestrado em finanças pela Universidade de 
Hong Kong e um mestrado em administração pela Universidade 
de Pequim, apoiará o escritório da China como consultor para o 
crescimento e desenvolvimento na Ásia Oriental.

Yuan Yuan disse: “Eu tenho investido constantemente na RSK 
desde 2015. Essa equipe possui um sólido histórico em 
tecnologia com grande potencial para inovação em inclusão 

RIF Labs visa 
expansão mundial 
com novos escritórios 
na Ásia

1



Gibraltar / 1° de abril de 2019

A RIF Labs, organização guiada por objetivos, liderada pela 
equipe fundadora da RSK Labs, além de outros altos executivos, 
anunciou uma expansão para a Ásia com a abertura de dois 
novos escritórios em Cingapura e Xangai. As novas unidades 
permitirão que a RIF Labs continue a desenvolver suas 
comunidades de parceiros e desenvolvedores na região 
Ásia-Pacífico – um mercado importante para a RIF Labs, dada a 
reputação do continente asiático de adoção de blockchain, 
inovação financeira e forte talento de desenvolvedores.

Diego Gutierriez Zaldivar, CEO da RIF Labs, disse: “Este é um 
momento extremamente emocionante para a equipe da RIF 
Labs. A Ásia sempre foi um mercado-chave para nós, já que a 
imensa inovação na região será essencial para realizar todo o 
potencial do blockchain e criar a Internet do Valor. Nossa 
esperança é que esses dois novos escritórios nos permitam 
criar novos relacionamentos com os principais parceiros 
asiáticos e ajudar a solidificar o sucesso a longo prazo e o 
desenvolvimento da RIF Labs e do RSK blockchain”.

Yuan Yuan, que é cofundador do câmbio descentralizado 
Dex.top e tem um mestrado em finanças pela Universidade de 
Hong Kong e um mestrado em administração pela Universidade 
de Pequim, apoiará o escritório da China como consultor para o 
crescimento e desenvolvimento na Ásia Oriental.

Yuan Yuan disse: “Eu tenho investido constantemente na RSK 
desde 2015. Essa equipe possui um sólido histórico em 
tecnologia com grande potencial para inovação em inclusão 

financeira. As equipes e os projetos mais promissores são 
aqueles que estão sempre buscando realizar o sonho de mudar 
o mundo. A expansão global em um momento de baixa nos 
mercados é a prova de confiança e força”.

O escritório de Cingapura será liderado por Henry Sraigman, 
atual chefe de desenvolvimento de negócios da RIF Labs. Com 
mais de 11 anos de experiência na área de TI e mais de 5 anos 
no desenvolvimento de negócios para startups disruptivas, 
Henry mergulhou no universo do Bitcoin e blockchain, inspirado 
pela ideia de colocar a tecnologia a serviço da transformação 
social. Henry se concentrará especificamente na criação de 
novas parcerias comerciais para promover a adoção das 
tecnologias da RIF Labs no Sudeste Asiático.

Henry Sraigman disse: “Entrei para a equipe RSK em 2016 
quando ouvi a visão da empresa pela primeira vez e me 
apaixonei desde o início. A construção de contratos inteligentes 
sobre a rede Bitcoin foi a pedra fundamental que possibilita 
sociedades mais inclusivas baseadas no blockchain. Acredito 
que a Ásia tenha um papel fundamental nesse processo, pois é 
a região mais dinâmica do mundo e hoje representa 40% da 
economia global. De modo ainda mais específico, região do 
Sudeste Asiático apresenta um forte argumento para a inclusão 
financeira – semelhante à América Latina – e adoção em massa 
da tecnologia blockchain”.

A RIF Labs opera como uma empresa movida por propósitos, 
buscando promover e desenvolver a próxima geração de 
infraestrutura baseada em blockchain, que trará uma inclusão 
financeira global e eliminará a lacuna entre a nova tecnologia e 
sua adoção em massa. A RIF Labs recentemente lançou o 
Protocolo RIF OS – um pacote de serviços de infraestrutura de 
blockchain “tudo em um” e fácil de usar, que permitirá maior 
expansividade e menor tempo de colocação no mercado para 
desenvolvedores tradicionais e de blockchain.

Para obter mais informações sobre a RIF Labs, visite rifos.org.
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tecnologia e sua adoção em massa.

A RIF Labs está implementando os Protocolos RIF OS em um 
pacote de serviços de infraestrutura de blockchain “tudo em 
um” e fácil de usar, que permitirá maior expansividade e menor 
tempo de colocação no mercado para desenvolvedores 
tradicionais e de blockchain.

A empresa conta com um número cada vez maior de 
colaboradores apaixonados e focados em suas missões e é 
liderada por membros da equipe fundadora da RSK Labs em 
conjunto com altos executivos, todos amplamente reconhecidos 
por seu trabalho de vanguarda no universo do Bitcoin e das 
criptomoedas, com um papel ativo nas principais inovações e no 
desenvolvimento dessa comunidade desde 2011.
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