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Temos o prazer de anunciar o 
lançamento do AvalDAO: um 
fundo que usará tecnologias 
RSK para facilitar o acesso ao 
crédito na América Latina. 
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Buenos Aires – 31 de agosto de 2020

Temos o prazer de anunciar o lançamento do AvalDAO na 
América Latina, um novo instrumento financeiro destinado a 
oferecer garantias para aqueles que têm dificuldade de acesso 
ao crédito. A primeira etapa é dirigida a organizações e 
cooperativas da região do Gran Chaco Americano que 
necessitam de financiamento para melhorar sua produção e 
suas condições de vida.

O AvalDAO construiu o primeiro fundo de garantia baseado em 
Stablecoins, que são baseados em tecnologias RSK. Os 
participantes desse fundo são criptoinvestidores que desejam 
colocar seus tokens para funcionar, ajudando iniciativas da 
economia real em troca de pagamentos de juros. O objetivo é 
reduzir um dos principais obstáculos que as empresas 
enfrentam ao tentar acessar o crédito: as exigências de 
garantia de crédito.

“Existem na América Latina milhares de empreendedores, 
pequenas e médias empresas que existem fora do sistema 
financeiro tradicional. Estima-se que aproximadamente metade 
da população adulta com mais de quinze anos ainda não tem 

Com o objetivo de apoiar aqueles que não têm acesso ao crédito pelos 
meios tradicionais. A rede El Futuro está en el Monte, a ACDI (Association for 
Comprehensive Development) e a IOVlabs estão lançando o AvalDAO, um 
fundo de empréstimo baseado em Stablecoins. A primeira etapa será 
implementada na região do Gran Chaco Americano, que está dividida entre 
Argentina, Paraguai, Bolívia e Brasil.
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acesso a nenhum serviço financeiro. Essa lacuna é maior nos 
setores mais vulneráveis   da população e evidencia fortes 
desigualdades étnicas e de gênero ", explica Mauricio Moresco, 
diretor da ACDI.

O fundo de investimento surge como uma alternativa para 
superar as limitações geográficas (áreas rurais, remotas e 
pouco povoadas) e socioeconômicas (discriminação de gênero, 
étnica) que impedem a população de acessar o crédito. 
“Existem limitações constantes que surgem de questões 
informativas, como requisitos de garantia de crédito, 
documentação e altos custos, que grande parte da população 
não consegue enfrentar prontamente”, comenta Agustín 
Pandolfini, chefe de Iniciativas de Inclusão Social da IOVlabs.

O AvalDAO surge graças a uma iniciativa da rede El Futuro está 
en el Monte em associação com a IOVlabs, BID Lab e a ACDI, 
que estão desenvolvendo instrumentos financeiros digitais 
descentralizados para contribuir com a proteção de bens 
públicos, como as florestas e as culturas da Região do Gran 
Chaco Americano.

Neste momento, está ocorrendo um prova de conceito na 
província do Chaco, onde o fundo de garantia AvalDAO está 
apoiando créditos para a melhoria das condições de vida. Em 
termos reais, as famílias podem adquirir em parcelas os 
materiais essenciais para a construção de 16 mil litros de 
cisternas de acesso à água potável.

Na região do Gran Chaco, muitas famílias rurais ainda lutam 
para ter acesso à água potável. Elas precisam que viajar vários 
quilômetros para obter água limpa ou usar fontes de água 
inadequadas que causam doenças, especialmente em crianças. 
Nessa região, as mulheres normalmente gastam 2 a 4 horas por 
dia para adquirir a água de que precisam para suas casas. No 
contexto da pandemia da COVID-19, o acesso à água tornou-se 
uma prioridade.

“Embora muitas dessas famílias não possam comprar esses 
materiais de construção em dinheiro com seus salários mensais, 
elas podem comprá-los se tiverem acesso a financiamento 
adequado." Infelizmente, essas famílias ainda não têm acesso 
ao sistema bancário: não têm cartão de crédito nem trabalho 
formal, o que lhes permitiria ter contracheques para usar como 
garantia. Nessa situação, elas são excluídas do sistema 
financeiro. O AvalDAO oferece a essas famílias a garantia de 
que precisam para os fornecedores locais de materiais de 
construção e para as organizações que lhes concedem crédito. 
“Eles já dispõem dos materiais e começaram a construir suas 
cisternas”, comenta Horacio Duk, que chefia a coordenação dos 
trabalhos de El Futuro está en el Monte na área do Chaco 
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Sobre a IOVLabs

A IOVlabs desenvolve as tecnologias blockchain necessárias para um novo ecossistema financeiro 
global que promove oportunidades, transparência e confiança. Atualmente, a organização 
desenvolve as plataformas RSK Smart Contract Network, RSK Infrastructure Framework (RIF) e 
Taringa!

A rede RSK é uma das plataformas de smart contract mais seguras do mundo, projetada para 
expandir as capacidades do Bitcoin, permitindo que seja usado para todos os tipos de trocas de 
valor. O RSK Infrastructure Framework (RIF) é um conjunto de protocolos de infraestrutura abertos e 
descentralizados que permitem o desenvolvimento mais rápido, mais fácil e expansível de aplicativos 
distribuídos (dApps) em um ambiente unificado. Taringa é a maior rede social de mídia social de 
língua espanhola da América Latina, com 30 milhões de usuários e 1000 comunidades online.

Sobre a ACDI

Este grupo de interesse público com sede em Santa Fé, Argentina, realiza vários projetos sociais para 
colocar em funcionamento a liberdade dos indivíduos para que se tornem protagonistas de seu 
crescimento em todas as áreas: coisas materiais, relacionamentos,espiritualidade.

Informações adicionais em: www.acdiargentina.org.ar ACDIargentina

conhecida como El Impenetrável.

O AvalDAO está desenvolvendo a pilha de tecnologia para 
completar este instrumento financeiro e gerar a confiança 
necessária para reunir partes desconhecidas. Isso é feito por 
meio de duas ferramentas inovadoras: a automatização de um 
protocolo para a execução de garantias por meio de smart 
contracts e a criação de identidades baseadas em reputação. 
O respaldo da credibilidade de uma pessoa será baseado em 
seu histórico de cumprimento de acordos, na forma como 
exerceu suas liberdades e não em um relatório de risco de 
crédito. Este comportamento será registrado em um relatório 
único e inalterável desenvolvido com a tecnologia blockchain. 
Dessa forma, as pessoas físicas e as micro, pequenas e médias 
empresas que até hoje estavam excluídas dos sistemas 
financeiros poderão aproveitar as oportunidades que o crédito 
oferece para melhorar suas condições de vida e realizar 
empreendimentos.

O AvalDAO pretende se tornar uma organização autônoma 
descentralizada (DAO) desta forma. É uma forma revolucionária 
de construir organizações e fazê-las funcionar usando smart 
contracts e tecnologia blockchain, proporcionando 
transparência, imutabilidade, autonomia e segurança às 
operações de investimento e garantia de crédito. 

Para entrar em contato conosco e receber informações 
adicionais, visite: https://avaldao.com/

https://iovlabs.org/
https://www.rsk.co/
https://www.rifos.org/
https://www.taringa.net/
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Sobre El Futuro está en el Monte

Este é um movimento que impulsiona modelos de negócios na região do Gran Chaco Americano para 
promover o desenvolvimento sustentável, inclusivo e competitivo por meio da revitalização do capital 
natural e cultural da região, combinando inovação com conhecimento local. El Futuro está en el Monte 
conquistou o apoio do IDB Lab para o desenvolvimento de inovações que colaborem com a proteção 
das florestas nativas e com a inclusão social de grupos sociais vulneráveis.

Informações adicionais em:  www.elfuturoestaenelmonte.org  @futurodelmonte

Sobre o IDB Lab

O IDB Lab é o laboratório de inovação do Grupo BID, a principal fonte de financiamento e 
conhecimento para o desenvolvimento que se concentra na melhoria da vida na América Latina e no 
Caribe (LAC).

Informações adicionais em: https://bidlab.org/ @idblab @idb_lab


