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Após onze meses de simulações, testes e duas auditorias, a 
Money on Chain está lançando a versão alpha de seu protocolo 
descentralizado stablecoin na rede RSK. Apoiado pelo Bitcoin, o 
protocolo é composto por dois tokens que fornecem vários 
casos de uso para os detentores de Bitcoin, incluindo operações 
alavancadas de Bitcoin. 

O primeiro token é o Dollar on Chain (DOC). Os usuários podem 
enviar e receber rapidamente qualquer quantidade de DOC, um 
token lastreado no dólar americano. Uma alternativa segura à 
volatilidade do Bitcoin, o DOC simplifica muitos tipos de 
transações. Se um detentor de Bitcoin quiser comprar um 
imóvel, por exemplo, ele pode manter ativos estáveis   garantidos 
por Bitcoin e sem risco de contraparte durante o processo de 
financiamento.

O segundo token é o BitPRO (BPRO), que foi projetado 
especificamente para gerar lucro passivo para os detentores de 
Bitcoin sobre as suas moedas. Os detentores de BPRO têm 
vários fluxos de receita: eles recebem uma porcentagem das 
taxas coletadas da plataforma, uma taxa de juros e uma 
pequena alavancagem no preço do Bitcoin.

A plataforma é descentralizada e protegida por mineradores de 
Bitcoin, sendo que nenhuma das garantias são mantidas em 
conta bancária. Todas as garantias são mantidas por meio de 
contratos inteligentes executados na rede RSK.

“Este é um passo muito importante na direção de um sistema 
financeiro mais aberto e transparente”, disse o CEO e 
cofundador, Max Cajurzaa. “O protocolo Money on Chain 
permite que outros projetos desenvolvam empréstimos, créditos 

Money on Chain lança o 
primeiro Stablecoin garantido 
por Bitcoin na rede RSK

1

O protocolo permitirá que os detentores de Bitcoin se protejam contra a volatilidade e possibilitará a
criação de serviços DeFi para o ecossistema Bitcoin. 



Sobre a Money on Chain 

Imaginamos um mundo em que as transações são instantâneas, com boa relação de custo-benefício 
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. Para que nossa visão se concretize, precisamos trazer 
estabilidade ao universo do Bitcoin. 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.

Sobre a IOV Labs 

A 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, ela desenvolve as 
implementações mais populares das plataformas RSK Smart Contract Network e RIF OS. 

A RSK fornece contratos inteligentes para o Bitcoin, viabilizando aplicativos descentralizados na 
blockchain mais segura do mundo. 
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e negociações avançadas para os detentores de Bitcoin.”

Rodando na plataforma RSK, que permite a criação de 
contratos inteligentes para Bitcoin, o Money on Chain é um 
importante ponto de partida para um ecossistema DeFi 
suportado por Bitcoin. 

“Criar representações de moedas locais com o apoio do Bitcoin 
foi o primeiro caso de uso que imaginamos quando 
desenvolvemos o RSK”, disse Diego Gutiérrez Zaldívar, CEO da 
IOV Labs (a organização por trás do RSK. “É o principal 
componente para conectar as economias tradicionais com o 
Bitcoin e criptomoedas, e viabiliza um ecossistema financeiro 
descentralizado para o Bitcoin, transformando a inclusão 
financeira em realidade. Estamos muito empolgados com a 
participação do RSK nessa enorme evolução no Bitcoin.” 

Os usuários podem usar o Nifty e o Metamask Wallet para 
acessar o aplicativo Web. Um painel de métricas permite que 
qualquer usuário visualize toda a liquidez na plataforma. 

Para conhecer a plataforma Money on Chain, acesse: 
https://moneyonchain.com/ 
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