Primeiro Estúdio de Inovação
e Desenvolvimento de
Blockchain para o Bitcoin,
RSK e RIF OS é inaugurado
em São Francisco
Mais de US$ 5 milhões comprometidos com o desenvolvimento de soluções sobre as
plataformas RSK e RIF OS, baseadas em Bitcoin, e com a criação de um Fundo
Ecossistemas mundial

Gibraltar — 7 de maio de 2019
A RIF Labs, proprietária da RSK Labs, e a Monday Capital anunciaram o lançamento do primeiro estúdio de inovação e desenvolvimento de blockchain para o Bitcoin, RSK e RIF OS em São
Francisco, assim como a criação de um Fundo Ecossistemas
mundial. O Estúdio criará novas ferramentas para desenvolvedores que simplificarão a integração da infraestrutura descentralizada. Será um espaço de experimentação que facilitará a
criação de soluções blockchain de última geração em parceria
com startups e corporações, a fim de identificar problemas
reais que produtos e serviços baseados em blockchain possam
resolver.
O Fundo Ecossistemas, administrado pela Monday Capital, uma
forte defensora do Ecossistema RIF, se concentrará no apoio a
projetos em todo o mundo que se beneficiariam da integração
da tecnologia RSK/RIF OS através de investimentos direcionados no valor de US$ 100 mil a US$ 1 milhão. O Fundo Ecossistemas trabalhará em estreita colaboração com o Estúdio para
garantir o apoio holístico dos projetos.
O Estúdio e o Fundo trabalharão em parceria: o Estúdio será
liderado por Ariel Muslera, que atualmente é Consultor
Estratégico da RIF Labs e traz uma vasta experiência em design
de produtos, estratégias de entrada no mercado para startups
e investimentos de risco.
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Segundo Muslera, “o Estúdio de Inovação e Desenvolvimento de
Blockchain está sendo lançado para trabalhar em colaboração
com startups e empresas para identificar problemas do mundo
real que possam se beneficiar da tecnologia blockchain em
geral e do ecossistema RIF/RSK em particular nos próximos
anos. Em combinação com o anunciado Fundo Ecossistemas
mundial, nosso objetivo é trazer soluções reais para o ecossistema RIF/RSK”.
Diego Gutierrez Zaldivar, CEO da RIF Labs, comentou com entusiasmo: “este é um passo muito importante para transformar a
visão da Internet do Valor em soluções muito concretas para as
empresas. Estamos há anos construindo os protocolos de baixo
nível (RSK Smart Contracts e RIF OS Infrastructure Services)
para transformar o ecossistema Bitcoin no sistema financeiro do
futuro. Com o lançamento do Estúdio, vamos nos debruçar sobre
a camada final desse sistema, a camada de Aplicativos. O Vale
do Silício está na vanguarda da inovação, e ter uma presença
física no Vale junto com a Monday Capital nos permitirá
trabalhar de perto com a comunidade de desenvolvedores e
colaborar em iniciativas inovadoras. Mas, como a inovação não
é restrita a um local específico, o Fundo Ecossistemas nos ajudará a identificar e acelerar projetos inovadores em todo o
mundo. As sinergias de ambos os projetos serão extremamente
poderosas e eliminarão a lacuna entre a tecnologia Blockchain e
a adoção em massa”.
A Monday Capital tem apoiado a equipe da RSK desde sua
fundação. Reconhecendo o potencial dos recursos de contratos
inteligentes combinados com a segurança e a adoção do blockchain do Bitcoin, a Monday Capital agora está trabalhando em
parceria com a RIF Labs para promover sua visão de criar uma
experiência transparente para o desenvolvedor, que não comprometa a segurança ou a descentralização. Enquanto a aceleradora será liderada por Muslera, o Fundo será liderado por
Katerina Stroponiati e Yiannis Varela, cofundadores e sócios
gerais da Monday Capital.
“Desde que fundamos a Monday Capital em 2012, nos dedicamos totalmente a apoiar equipes no mundo todo que têm a
habilidade e visão para construir a Web 3.0 — e acreditamos
que a RIF Labs terá um papel vital nessa construção”, disse
Stroponiati. “Todos nós da Monday Capital somos engenheiros
por profissão e entendemos o compromisso de longo prazo
necessário para que uma visão tão radical seja bem-sucedida.
Não há escassez de projetos e equipes capazes de concretizar
a visão da Internet do Valor – e precisamos garantir que eles
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tenham o apoio material necessário para ajudar a transformar
esse sonho em realidade.”
Para obter mais informações sobre a Monday Capital, visite
https://monday.capital.
E para obter mais informações sobre a RIF Labs (que em breve
será rebatizada de IOV Labs) e suas subsidiárias, visite:
RIF Labs / IOV Labs - https://iovlabs.org
Plataforma RIF OS - https://rifos.org
Plataforma RSK - https://rsk.co

Sobre a RIF Labs
Controladora da RIF Labs, a RSK Labs será em breve rebatizada de IOV Labs. A mudança visa
diferenciar a organização dos protocolos de código aberto RSK e RIF OS, que a empresa construiu
para estender as capacidades da rede Bitcoin e dar um passo rumo à concretização da visão da
Internet do Valor.
A RIF Labs manterá sua equipe de liderança e ativos. Ela continuará operando como uma
organização movida por propósitos, focada na promoção e desenvolvimento do sistema financeiro
do futuro, aberto e baseado em blockchain, que possibilitará a inclusão financeira mundial e
eliminará a lacuna entre essas tecnologias nascentes e a adoção em massa.
A rede RSK, protegida pela rede Bitcoin, é atualmente a plataforma de contrato inteligente mais
segura do mundo.
Os protocolos RIF OS desenvolvidos sobre a rede RSK resolvem os principais problemas enfrentados
pelo ecossistema Blockchain hoje, permitindo uma escalabilidade sustentável que pode alcançar
níveis de processamento de pagamentos comparáveis àqueles normalmente alcançados na indústria
de cartões de crédito de hoje. Esses protocolos criarão um ambiente de desenvolvimento de
aplicativos altamente eficiente para desenvolvedores, agentes transformadores, governos e
corporações que estejam dispostos a lucrar com a segurança e a escalabilidade de baixo custo
dessas plataformas. O RIF OS também fornecerá um ambiente unificado com todas as ferramentas
necessárias para facilmente criar e gerenciar identidades digitais, modelos de reputação, acordos
comerciais e transações em um sistema financeiro global e aberto.
Sobre a Monday Capital:
A Monday Capital é um fundo baseado em São Francisco e Tóquio, criado por uma equipe de
engenheiros e empreendedores com um histórico comprovado no lançamento de novas empresas de
tecnologia.
A filosofia do fundo é guiada pelo objetivo de tornar-se um parceiro real das empresas investidas,
fornecendo assessoria e análise práticas para promover produtos e serviços de ponta no espaço
tecnológico.
Para obter mais informações sobre a Monday Capital, visite https://www.monday.capital.
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