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Singapura - 14 de novembro de 2019 

Hoje, a IOV Labs, organização de tecnologia em blockchain que 
desenvolveu a primeira plataforma de contratos inteligentes 
para Bitcoin, a RSK, anunciou uma parceria com a Tribe, 
primeira aceleradora de blockchain apoiada pelo governo de 
Singapura. 

A parceria disponibilizará o protocolo de segunda camada da 
RSK e seu mercado de serviços de terceira camada, RIF, a 
agências governamentais, corporações e startups em fase de 
consolidação de Singapura que buscam explorar a integração 
de tecnologias blockchain a seus programas, produtos e 
serviços. 

Ruben Altman, Chefe de adoção da IOV Labs, comentou: “A 
parceria com a Tribe Accelerator abrirá as portas de um 
importante mercado para nós. Depois do lançamento pronto 
para produção, que aconteceu no começo de 2018, decidimos 
dar um passo adiante em nossa expansão global e fechar 
parcerias com atores regionais estratégicos em ecossistemas 
fundamentais. Estamos mais do que nunca voltados à adoção e 
esperamos a concretização da Internet do Valor.”
 
O Sócio gestor da Tribe Accelerator, Yi Ming Ng, comentou: “A 
IOV Labs é uma inovadora do mercado de blockchain, com 
soluções consagradas e interessantes que resolvem problemas 
do cotidiano dos negócios. Estamos empolgados com sua 

Tribe, aceleradora de blockchain 
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impulsiona plataforma de 
contratos inteligentes de bitcoin 
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O programa irá conectar agências governamentais e corporações de Singapura com tecnologias
RSK e RIF para aumentar a conscientização e adoção global da blockchain



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. 

Sobre a Tribe Accelerator

A Tribe Accelerator é uma aceleradora de blockchain que trabalha em estreita colaboração com o 
governo de Singapura, promovendo-se enquanto plataforma neutra na ampliação da colaboração e 
crescimento do ecossistema blockchain. Trata-se de uma aceleradora centrada no desenvolvimento 
de produtos que fornece a startups promissoras uma plataforma hiperconectada para a criação de 
soluções de inovação junto de sua rede de corporações globais, agências governamentais e grandes 
empresas de blockchain. 
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participação em nosso ecossistema Tribe, à medida que 
continuamos a conectar empresas por meio de soluções 
relevantes para nossos parceiros de mercado.”

A RSK lançou a primeira plataforma de contratos inteligentes 
baseada na rede Bitcoin. Mesmo antes de ser lançada 
oficialmente na rede, em janeiro de 2018, a RSK chamou 
atenção por oferecer um protocolo de segunda camada que 
potencializa a segurança e a reputação da rede Bitcoin e a 
funcionalidade de contratos inteligentes. Recentemente, a IOV 
Labs inaugurou um Hub de adoção da RSK em Singapura, onde 
se concentra no desenvolvimento de serviços de tecnologia em 
blockchain que sejam abertos, seguros e fáceis de usar, 
enquanto continua a estabelecer parcerias. 
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