
O TMDC foi estabelecido em caráter 

experimental. O período de teste foi 

definido para terminar em 16 de 

fevereiro de 2022 e em 15 de fevereiro, 

a SCP-62 foi aprovada e garantiu a 

continuidade dos trabalhos. Isso 

permite que o TMDC mantenha a 

operação de 17 de fevereiro de 2022 

por tempo indeterminado com um 

ciclo de renovação de membros da 

comunidade de 6 meses.

Financiamento do Comitê de 
Gestão e Diversificação de 

Tesouro (TMDC)

A equipe de suporte ao cliente solicita 

10.000 FOX alocados em seu fluxo de 

trabalho para usar como ferramenta 

de retenção de clientes, a partir de 1º 

de março. Esta pequena quantidade de 

FOX será  distribuída entre a equipe de 

liderança do Suporte ao Cliente para 

que eles possam recompensar os 

clientes com FOX se eles tiverem uma 

experiência ruim.

Campanha We FOXed up

 no ar! 

A ShapeShift DAO aprovou a 

continuação dos incentivos de 

mineração de liquidez na pool de 

 da Uniswap, ampliando e 

modificando efetivamente as 

recompensas de liquidity mining A 

nova estratégia manterá as 

recompensas de próximas ou nos 

níveis atuais por mais quatro meses e 

meio e, ao mesmo tempo, aumentará 

agressivamente as compras de Bonds 

na  utilizando as LPs. 

FOX/

ETH

 Olympus Pro

A ShapeShift DAO estendeu 
seu programa de 

recompensas em FOX.
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com a conquista mais significativa durante o período de teste: os fluxos de stablecoin recebidos para a tesouraria da ShapeShift, 

cumprindo o mandato da TMDC. A transmissão atual da receita é de aproximadamente $ 40.000 USDC. Além disso, o TMDC 

aumentou a atribuição ao fundo FOX/USDC para gerar uma estimativa de $ 100.000 USDC por dia pelos próximos 3 meses.


O TMDC continuará a adotar uma abordagem holística ao gerenciamento de tesouraria da DAO e tem o objetivo de obter 

sucesso a longo prazo. O comitê continuará sendo uma equipe dedicada de membros da FOX observando cuidadosamente, 

agindo e trabalhando uns com os outros semanalmente. A TMDC continua a desenvolver ferramentas e processos.


Leia mais...

O TMDC continuará a gerir a tesouraria 

para benefício a longo prazo da DAO, 

aproveitando as oportunidades e

mitigando riscos. Os membros do 

comitê do TMDC serão remunerados e 

a lista de membros do comitê adotará 

um ciclo de renovação de seis meses. 

O TDMC se esforçará para terminar o 

período com US$ 4 milhões em novas 

stablecoins.


A tesouraria da FOX está recebendo 

rendimento  do trabalho da TMDC, 

Financiamento do Comitê de Gestão e 
Diversificação de Tesouro (TMDC)

 As vantagens para a DAO e os detentores de tokens são significativas; por isso, o sentimento da comunidade em torno desta 

proposta foi positivo, alcançando 4,75M de votos a favor. Você pode ler a proposta completa .


Especificamente, a DAO financiará uma iniciativa durante os quatro meses e meio seguintes para comprar LPs de FOX/ETH 

através das Bonds na Olympus Pro, com o objetivo de alcançar um valor de US$ 40 milhões em liquidez. Além dos benefícios 

descritos acima, os LP tokens também servirão para diversificar o Tesouro.


Uma quantidade maior de liquidez própria pode ser útil em condições de mercado severamente adversas, já que a  ShapeShift 

poderá influenciar mais diretamente se e quando houver menor liquidez no mercado.


aqui

Leia mais...

A ShapeShift DAO aprovou a 

continuação dos incentivos de 

mineração de liquidez na 

, ampliando e 

modificando efetivamente as 

recompensas de liquidity mining


A nova estratégia manterá as 

recompensas de próximas ou nos 

níveis atuais por mais quatro meses e 

meio e, ao mesmo tempo, aumentará 

agressivamente as compras de 

utilizando as LPs.

pool de FOX/

ETH da Uniswap

Bonds 

na Olympus Pro 

A ShapeShift DAO estendeu seu programa                                
de recompensas em FOX.

Quando o fizerem, a equipe poderá usar essa campanha para informar aos usuários que lamentam a experiência ruim e 

poderão compensá-los com FOX. Isso capacitaria ainda mais os líderes de suporte e, potencialmente, engajaria a retenção de 

clientes.


Leia mais...


Quando a equipe de suporte relatar 

que um usuário teve uma experiência 

ruim, os líderes de suporte podem 

usar sua discrição ao enviar ocliente 

alguns FOX para garantir que eles 

sejam compensados pela experiência 

ruim que obtiveram - a média no 

passado foi de 50 a 100 FOX. 


A equipe de Atendimento ao Cliente 

está adicionando leveza ao processo e 

criando a campanha “We FOX’ed Up”. 

Sabemos que, às vezes, as coisas 

simplesmente dão errado. 

Campanha We FOXed up no ar! 

D E S T A Q U E S

GUILDA DA ENGENHARIA PROMOVE OPORTUNIDADES 

 incentivas novos contribuidores. 

Recompensamos as contribuições 

utilizando nosso token de 

governança, o FOX. Quando você 

contribui para a ShapeShift DAO, 

você se torna parte dela! 


Se interessou? Confira links úteis que 

vão ajudar nesta jornada. 



A Guilda da Engenharia é parte vital 

da ShapeShift DAO. Sua missão é 

construir e pavimentar os caminhos 

do universo DeFi, promovendo 

código-fonte aberto, protocolos 

governados através de comunidades 

e é claro, uma interface amigável para 

todos os usuários. Já pensou em 

trabalhar em uma DAO? Estamos 

recrutando desenvolvedores 

interessados em trabalhar conosco e 

basta possuir a mente aberta e 

continuar a ler este boletim. A 

ShapeShift DAO possui vários 

programas de recompensas e grande 

parte deles são abertos ao público, 

tratam-se de melhorias ou correções 

de bugs pontuais que podem ser 

feitas em único Pull Request.  Você 

pode conferir todas as recompensas 

propostas em nosso Github, também 

utilizamos a ferramenta Gitcoin para

Vamos descentralizar o mundo! 
"Este é o melhor dia!"
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