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O RIF, cujo protocolo de aplicativo descentralizado é alimentado 
pela plataforma de contratos inteligentes Bitcoin RSK, anunciou 
hoje que a dexFreight, uma plataforma de logística 
descentralizada, começará a integração das soluções de 
armazenamento e pagamentos da RIF.  
A testnet da solução RIF Storage testnet,  desenvolvida através 
de parceria com a Swarm, foi lançada ao público no dia 8 de 
janeiro. A dexFreight integrará o RIF Storage para armazenar e 
recuperar versões criptografadas de documentos, como listas 
de itens e comprovantes de entrega que exigem 
armazenamento distribuído e carimbo de data e hora. O 
protocolo introduz incentivos descentralizados usando o token 
RIF, além de fornecer uma interface unificada que permite aos 
usuários conectar e alternar entre várias redes de 
armazenamento descentralizado, incluindo IFPS.
Embora a dexFreight esteja atualmente executando os nós de 
armazenamento necessários, a integração dos incentivos de 
armazenamento RIF será usada para distribuir os dados 
armazenados.
“Estamos orgulhosos de integrar o RIF Storage, que nos oferece 
a capacidade de conexão a redes descentralizadas, como IPFS 
e Swarm, para armazenar documentos de frete de maneira 
mais segura e barata que os serviços em nuvem centralizados 
tradicionais. O sistema de incentivos alimentado pelo RIF 
permitirá que os corretores, transportadoras e expedidores de 
mercadorias sejam recompensados   proporcionalmente pela 
participação na rede. Esses incentivos estão alinhados com 
nossa filosofia web3 de destruir silos de dados, permitindo que 
os usuários mantenham controle total, propriedade e 
privacidade de seus dados,” comenta Adrian Giannini, 
cofundador e CTO da dexFreight.
Além disso, a dexFreight iniciará a integração com os canais de 
pagamento RIF Lumino para recompensar os motoristas que 
atingirem certos marcos na plataforma. O transporte rodoviário 
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de mercadorias geralmente é negociado em dólares por milha, 
com pagamentos processados em uma média de 37 dias após a 
entrega. Com os canais de pagamento RIF Lumino, a dexFreight 
levará o fluxo de pagamentos ao setor de logística. Expedidores 
ou corretores poderão abrir um canal de pagamento para pagar 
empresas de caminhões contratadas em tempo real. 
Essa funcionalidade também permitirá que as transportadoras 
transmitam pagamentos por milha aos seus motoristas, algo que 
não era possível até agora. Além disso, as transportadoras 
também poderão enviar tokens RIF para os motoristas, que 
podem ser gastos instantaneamente em benefícios ou retirados 
para uma carteira pessoal.
“A RIF está comprometida em oferecer ferramentas para 
transformar a Internet em um ecossistema financeiro e 
informativo aberto e inclusivo. O RIF Storage foi projetado para 
revolucionar um dos clusters mais centralizados da Web, com 
RIF Payments e a rede Lumino fazendo o mesmo em termos de 
finanças, suportando a escalabilidade de blockchain e o 
processamento rápido de microtransações. A visão da 
dexFreight de otimizar a logística por meio da descentralização 
oferece um caso de uso fantástico para essas soluções, e 
esperamos trabalhar em estreita colaboração com ela”, 
comenta Gabriel Kurman, estrategista líder da RIF.
A dexFreight já usou os contratos inteligentes da RSK para 
enviar sua primeira remessa em outubro de 2018.
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Sobre a IOV Labs e a RIF

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, RIF e Taringa. 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.
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Sobre a dexFreight 

A dexFreight é uma plataforma de logística baseada em blockchain, que permite que corretores, 
transportadoras e outras partes interessadas possam lidar de maneira mais eficiente com remessas, 
desde a reserva até o pagamento em um único lugar. A dexFreight pretende ser a força facilitadora 
para coordenar a logística mundial, incentivar a colaboração e promover a distribuição justa e 
equitativa de valor, construindo a rede universal de código aberto e descentralizada para um 
movimento mais eficiente e seguro das mercadorias, além de levar liquidez à cadeia de suprimentos. 
Para obter informações, acesse www.dexfreight.io
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