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Durante o Painel VC da SF Blockchain Week, a Monday Capital, 
em parceria com o Estúdio de Inovação da IOV Labs (RSK), 
anunciou o encerramento da primeira rodada de investimentos 
de seu Fundo Ecossistemas. Dois dos três contemplados pelos 
investimentos, Vega e Multis, foram anunciados no início de 
outubro, enquanto se espera que o terceiro, Pocket Network, 
encerre sua rodada de incubação ao longo deste mês. 

O anúncio é feito em meio a uma onda de expansão global da 
IOV Labs durante o segundo semestre de 2019, que inclui a 
aquisição da maior rede social da América Latina, a Taringa, 
uma parceria com a maior aceleradora de Blockchain do Japão, 
a BinaryStar, e sua mais recente parceria com a primeira 
aceleradora apoiada pelo governo de Singapura, a Tribe. 

O Estúdio de Inovação irá trabalhar com os contemplados pelo 
Fundo Ecossistemas no sentido de fornecer orientações e 
recursos em prol do desenvolvimento dessas soluções. 

Vega é um protocolo para criação e negociação de derivativos 
em uma rede totalmente descentralizada. Processos e 
incentivos totalmente automatizados para a negociação de 
produtos financeiros com margem democratizam o acesso ao 
mercado de derivativos, permitindo que todos criem produtos 
financeiros, eliminando altos custos e comportamentos 
oportunistas.

Multis, além de fazer empréstimos de criptomoedas, é carteira 
de múltiplas assinaturas e interface integrada de fácil utilização, 
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O fundo global planeja continuar investindo agressivamente em empreendimentos promissores
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projetada para proporcionar uma experiência de banco online 
conveniente para empresas. 

Pocket Network é um protocolo de middleware que fornece 
incentivo para que indivíduos e empresas executem nós 
completos para qualquer blockchain. Isso é feito pelo 
fornecimento de um mercado de API para que desenvolvedores 
acessem dados para suas aplicações. O Pocket Network é 
agnóstico de blockchain, o que lhe permite atender à cauda 
longa de blockchains e garantir 100% de tempo de atividade 
por meio de descentralização e redundância, sendo uma 
magnitude mais barata de acessar do que fornecedores 
terceiros tradicionais. 
Katerina Stroponiati, Sócia-fundadora da Monday Capital, 
comenta: “A meta do Fundo Ecossistemas é identificar 
empreendedores talentosos capazes de transformar a ideia de 
descentralização e internet livre em produtos reais que abrirão 
as portas para a criação de novos mercados e economias. O 
Pocket Networks proporciona um novo fluxo de receita para 
investidores; o Vega abre o restrito mercado de derivativos ao 
democratizar a criação de novos produtos, enquanto o Multis 
abre as portas para soluções bancárias (fáceis de usar) na era 
da criptografia”. 
Diego Gutierrez Zaldívar, CEO da IOV Labs, comentou: 
“Lançamos o Estúdio de Inovação em São Francisco e o Fundo 
Ecossistemas com o sonho de transformar a visão da Internet 
do Valor em soluções concretas para empresas. Estamos 
contentes que os primeiros contemplados pelo Fundo 
Ecossistemas compartilham conosco essa visão, tendo já 
demonstrado uma forte capacidade de inovação, adaptação e 
entrega. Esperamos fornecer apoio ao crescimento deles e 
continuar expandindo nossos investimentos”.
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Sobre o Estúdio de Inovação em São Francisco e o Fundo Ecossistemas 

O Estúdio de Inovação em São Francisco e o Fundo Ecossistemas foram formados para facilitar a 
criação da próxima geração de soluções em blockchain em parceria com startups e empresas. 

O Fundo Ecossistemas, administrado pela Monday Capital, uma forte defensora do Ecossistema RIF, 
se concentra no apoio a projetos em todo o mundo que se beneficiariam da integração da tecnologia 
RSK/RIF OS por meio de investimentos direcionados. O Fundo Ecossistemas trabalha em estreita 
colaboração com o Estúdio para garantir o apoio holístico dos projetos.
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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 OS. Com o poder de hashing da Bitcoin, a RSK Network é hoje a plataforma de 
contratos inteligentes mais segura do mundo. Os protocolos RIF OS são um pacote de protocolos de 
infraestrutura aberta e descentralizada que permitem desenvolver e dimensionar aplicativos 
distribuídos (dApps) de maneira mais rápida e fácil em um ambiente unificado para possibilitar a 
adoção em massa do Bitcoin e da RSK.
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