
Como uma DAO centrada no produto, a 

Workstream de produtos e serviços 

criativos é vital para o sucesso da DAO. 

A Workstream é responsável por uma 

série de atividades que são críticas para 

a capacidade da DAO de adquirir e 

reter usuários, aumentar o ecossistema 

FOX e cumprir sua missão. A proposta 

de continuar financiando o orçamento 

previsto para a Workstream de 

produtos e serviços criativos de julho a 

15 de dezembro de 2022 foi aprovada 

com sucesso na sexta-feira, 1º de julho.


Financiar a Workstream de 
produtos e serviços criativos

Em 2 de junho, os engenheiros da DAO 

e da Fundação Fox migraram o 

 para ser 

hospedado pela Fleek, utilizando o 

IPFS. Além dos muitos benefícios de ter 

o site implantado no IPFS, o Fleek 

priorizou recursos que permitirão que 

a DAO se torne o proprietário direto da 

conta. Com a aprovação desta 

proposta, a conta Fleek agora foi 

transferida da Fundação Fox para a 

DAO.


app.shapeshift.com

Transferindo a conta Fleek da 
Fundação Fox para a Shapeshift 

DAO

Uma das chaves para o sucesso de 

longo prazo da ShapeShift DAO está 

em sua capacidade de criar produtos 

exclusivos que capacitam os usuários a 

fazer mais com suas criptomoedas. O 

mundo DeFi oferece inúmeras 

maneiras de fazer exatamente isso, 

por meio de novos protocolos de 

empréstimo que aproveitam sua 

natureza sem permissão para se 

conectar diretamente a outros 

protocolos DeFi – o paradigma clássico 

dos money legos. Yieldy tokens 

adicionariam outro.





Criar e manter os 
tokens Yieldy
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Procura-se Super Programadores Sombrios


A DAO está procurando engenheiros talentosos para se juntar a uma comunidade 

engajada de construtores. Esta é uma oportunidade única de construir a próxima 

geração de cripto-ferramentas para a soberania financeira do cliente. Os 

engenheiros da DAO trabalham em equipes pequenas e multifuncionais e 

experimentam muita variedade, enquanto ainda têm a oportunidade de 

desenvolver conhecimentos em áreas de interesse.

GUILDA DA ENGENHARIA PROMOVE OPORTUNIDADES 

A Workstream anterior atingiu a maioria de suas metas na última rodada de orçamento e está ao alcance das mãos de poder 

encerrar o Beta. A comunidade está animada para passar para esta próxima fase de focar em se adequar ao mercado de 

produtos e ter os dados e análises de que a DAO precisa para definir KPIs, rastrear, iterar e relatar à comunidade como está se 

saindo.


Aqui está o próximo conjunto de metas que foram delineadas para esta proposta

 Continuar a selecionar e propor um roteiro de produto com base em pesquisa, comportamento/ feedback do usuário e da 

comunidade, assim como dados alinhados com a missão e os objetivos da ShapeShift DAO. 

 Continuar a fornecer especificações de recursos (incluindo metas e métricas de sucesso), designs de UI/UX, gerenciamento 

de produtos e desenvolvimento de front-end aplicável para recursos priorizados pela ShapeShift DAO.


Leia mais...

Continuar a financiar esse fluxo de 

trabalho garante que a ShapeShift DAO 

possa reter o talento que a Workstream 

possui, pois a ShapeShift DAO passa para 

a próxima fase para projetar e desenvolver 

seus produtos para adequação ao 

mercado. A DAO acaba de dar o último 

grande passo necessário para migrar 

usuários do  para o 

novo aplicativo da web e a aprovação 

desta proposta é monumental para 

continuar esse impulso.


beta.shapeshift.com

Financiar a Workstream de produtos 
e serviços criativos

recolher os rendimentos, enquanto os usuários ainda têm seu FOXy disponível para fazer o que quiserem em DeFi. Alguns 

exemplos iniciais disso são usar o FOXy como garantia na Rari (enquanto ainda ganha rendimento e os rebases semanais) ou 

colocar o FOXy na Elastic Swap para obter mais rendimento em um ativo com rendimento sem abrir mão do rendimento 

subjacente ao qual o FOXy tem direito.


Esta proposta envolve a criação e manutenção da infraestrutura Yieldy, incluindo seus contratos inteligentes, tokens e logística 

técnica. Especificamente, isso descreve uma fase 1 do Yieldy, com os principais parâmetros e detalhes operacionais definidos 

aqui:


10% da receita obtida com as estratégias Yieldy será direcionada de volta a DAO. Esta proposta envolve a criação de Yieldies 

para os seguintes tokens: ETH, USDC, FEI, LUSD e ALCX.


Leia mais...

FOXy foi a primeira incursão da DAO 

no mundo das criações ShapeShift 

DeFi – e tem sido um sucesso sólido 

até agora. 50M FOX foram bloqueados 

no contrato, o que representa uma 

liquidez significativa de 

aproximadamente 13% da oferta 

circulante do token.


A FOXy também produz receitas 

regulares e recompras do FOX para a 

DAO, simplificando o staking do FOX 

para os usuários (e o tesouro da DAO), 

economizando nos custos de gás em


Criar e manter os tokens Yieldy

trabalhando em uma integração para gnosis safe. Seu modelo de permissões permite que uma conta de proprietário conceda 

acesso aos administradores da conta. Por fim, Fleek também aceita criptomoedas como pagamento por seus serviços e está 

disposto a transferir a propriedade para as mãos do multi-sig Shapeshift DAO.


A DAO deveria ser, e agora é, o proprietário direto de qualquer ativo que seja praticamente capaz em relação à conta Fleek. 

Fleek fez um trabalho maravilhoso ao tornar isso possível e a DAO conseguiu se mover rapidamente para utilizar esses recursos 

e incentivar outras empresas e DAOs a seguirem o exemplo.


Leia mais...

Com a aprovação bem-sucedida desta 

proposta, a DAO agora é o proprietária 

da conta Flek atualmente associada ao 

. A aprovação 

desta proposta remove a Fundação de 

possuir infraestrutura que atualmente 

pode ser de propriedade e gerenciada 

diretamente pela DAO e ainda 

estabelece um precedente para a 

Fundação se desfazer desses ativos e 

controles associados assim que 

possível.


Fleek atualmente fornece login usando 

carteiras ethereum e atualmente está 
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Transferindo a conta Fleek da Fundação 
Fox para a Shapeshift DAO

D E S T A Q U E S

GratiDAO!

Momentos incríveis!  

http://app.shapeshift.com/
https://www.facebook.com/ShapeShiftPlatform
https://www.facebook.com/ShapeShiftPlatform
https://www.instagram.com/shapeshift_io/
https://www.instagram.com/shapeshift_io/
https://www.linkedin.com/company/shapeshiftplatform/
https://www.linkedin.com/company/shapeshiftplatform/
https://twitter.com/ShapeShift
https://twitter.com/ShapeShift
https://www.youtube.com/channel/UCrZ2Ml63kLwZJ6amqoGaZeQ
https://www.youtube.com/channel/UCrZ2Ml63kLwZJ6amqoGaZeQ
https://app.dework.xyz/shapeshift-dao/shapeshift-bounties/view/bounties
https://discord.gg/shapeshift
https://boardroom.io/shapeshift/proposal/cHJvcG9zYWw6c2hhcGVzaGlmdDpkZWZhdWx0OjB4ZDgyMTM0MWZmZjRmMWRjZmY2NGI3ODA5OGFiZWUzYjUwNWI0Yjg0MzFiMGE1MzllOTlkNTMxOGJhZjdlNWU3Mg==
http://Beta.shapeshift.com
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