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A Money on Chain, empresa que construiu e implantou um dos 
primeiros protocolos de DeFi garantidos por bitcoin, anunciou 
hoje a extensão de sua tecnologia ao ecossistema RIF ao liberar 
a plataforma RIF on Chain DeFi suportada por RIF tokens e 
implantada na rede RSK. No lançamento, a plataforma RIF on 
Chain consistirá em três ativos principais que interagem entre si 
e que foram desenvolvidos para atender a diferentes 
finalidades, dependendo das necessidades dos usuários. Eles 
incluem: o Rif Dollar (RDOC), o RIFpro (RPRO) e o RIFX.

RDOC é uma stablecoin atrelada ao dólar americano e 
garantidas por RIF tokens que atuam como um hedge contra a 
volatilidade. Seu principal diferencial é a falta de exigir uma 
Posição de Dívida Colateralizada (CDP) para adquirir RDOCs, 
pois os usuários podem comprá-los diretamente na plataforma 
com seus RIF tokens. Os detentores de RDOC têm controle total 
sobre seus RDOCs, eles podem transferi-los e armazená-los 
livremente em uma carteira de hardware compatível. Além disso, 
os RDOCs podem ser usados   para adquirir qualquer produto 
dentro do RIF Marketplace a ser lançado em 2020.

O RPRO é um token que reflete a volatilidade do preço do RIF 
Token e foi projetado para os usuários que desejam obter uma 
renda passiva em seus RIF tokens, coletando uma parcela das 
taxas geradas pelas transações da plataforma. Essencialmente, 
os detentores podem apostar no RIF dessa maneira e obter 
renda enquanto continuam sendo uma parte vital do 
ecossistema RIF Token DeFi. Os RIFPROs também podem ser 
transferidos e armazenados em carteiras de hardware 
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O dinheiro no ecossistema Chain DeFi continua crescendo com uma stablecoin
garantida por RIF e um produto alavancado por RIF.
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compatíveis.
O RIFX é um ativo alavancado para usuários que desejam obter 
exposição a movimentos no preço do RIF Token. Os detentores 
de uma posição RIFX podem potencialmente dobrar seus 
ganhos percentuais à medida que o preço da RIF aumenta, ou 
suas perdas, à medida que o preço diminui. Os contratos nessas 
posições alavancadas seriam renovados a cada 30 dias nesta 
primeira versão.
O protocolo DeFi da Money On Chain (MOC), que durante a 
volatilidade dos preços do mês passado se mostrou um dos 
mais robustos no ecossistema DeFi, espera aumentar o uso de 
sua tecnologia adicionando grandes tokens da comunidade, 
como o RIF Token, que continua experimentando um 
crescimento constante no número de usuários à medida que 
novas iniciativas são lançadas em mercados estratégicos, como 
Ásia e América Latina.

Max Carjuza, CEO da Money on Chain, expressou:  Quando 
projetamos o protocolo MoneyOnChain, pensamos que o 
modelo financeiro também poderia ser usado com outros ativos 
colaterais. Acreditamos que o RIF oferece muitos novos serviços 
de infraestrutura por meio da rede RSK, e isso acelerará a 
adoção do DeFi para Bitcoin. O RDOC permitirá que as pessoas 
que usam a estrutura de infraestrutura RSK usem uma 
stablecoin para pagar por esses serviços sem serem expostas à 
volatilidade natural do mundo criptográfico.  Estamos muito 
empolgados por poder colaborar com este projeto incrível.

Diego Gutierrez Zaldivar, CEO do IOV Labs, comentou: “É 
emocionante experimentar a rapidez com que o ecossistema 
DeFi vem crescendo, lançando mais produtos e alcançando uma 
adoção mais ampla. Estamos empolgados com o fato de as 
principais tecnologias DeFi, como Money on Chain, estarem 
escolhendo o RIF Token e o blockchain RBTC para evoluir e 
posicionar seus produtos nesse ambiente competitivo de alto 
crescimento.
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Sobre a Money on Chain

O protocolo Money On Chain permite a criação de novos tokens Stablecoins, permitindo que as 
transações de sistemas financeiros inovadores fiquem livres da volatilidade dos atuais mercados de 
criptomoedas, permitindo um mundo onde as transações são instantâneas, econômicas e livres da 
volatilidade dos atuais mercados de criptomoedas. Além disso, queremos que o comércio 
internacional seja isento de atritos, para que indivíduos e empresas possam usar o Bitcoin blockchain 
sem enfrentar riscos de volatilidade. Portanto, a Money on Chain une o melhor dos dois universos – a 
descentralização, segurança e imutabilidade do Bitcoin com a estabilidade de moedas tradicionais – 
para criar essa solução. 
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Sobre a IOV Labs

IA IOV Labs é 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, a organização desenvolve as plataformas RSK Smart Contract Network, RIF e  Taringa!. A 
RSK Network é uma das plataformas de contrato inteligente mais seguras do mundo, pois conta com 
o poder de hash do Bitcoin por meio da mineração de mesclagem. 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. A Taringa é a maior rede social hispanofalante da América Latina, com 
30 milhões de usuários e 1.000 comunidades on-line ativas - graças à integração com o Bitcoin, RSK 
e RIF ajudarão a moldar a internet do futuro, na qual as pessoas terão pleno controle de suas 
informações e valores.


