
Se aprovada, essa proposta permitiria 

que cada colaborador do fluxo de 

trabalho optasse por uma parte de 

sua remuneração mensal de 

contribuição a ser paga em tokens 

FOX. Os contribuidores selecionariam 

uma porcentagem do pagamento em 

FOX, juntamente com um período em 

que os tokens ficariam travados. Isso 

resultaria no pagamento de FOX extra 

aos contribuidores, em relação ao que 

eles receberiam se não escolhessem 

uma dessas opções. (Como 

alternativa, podem optar por receber 

seu pagamento como de costume.) 


Proposta: Habilitar Salários 
Parciais em FOX

O que aconteceria se sites como o 

YouTube ficassem offline? Como você 

assistiria a vídeos de gatos por horas? 

Especialmente em um ambiente DAO, 

a internet pode ser usada para tudo, 

desde comunicar-se com amigos e 

colegas até lidar com nossas finanças. 

No entanto, a web como a 

conhecemos tem um problema: as 

informações nela são centralizadas e 

armazenadas em grandes fazendas de 

servidores controlados por uma única 

empresa. O IPFS procura resolver esse 

problema.


Integração IPFS

Esta proposta aprovada é um adendo 

à 

. O objetivo é fazer com 

que o  possa 

coletar informações sobre o acesso na 

plataforma. Após discussão com  os 

responsáveis pelo produto, o pessoal 

da engenharia, nossa comunidade e 

outros membros da DAO, esta 

proposta foi criada como um adendo à 

proposta original. Este adendo deve 

fazer com que o aplicativo Web 

ShapeShift ( ) 

inclua analytics.


proposta de analytics da Pendo que 

já foi aprovada
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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 

qualquer percentual de seu salário a ser pago em FOX. Os contribuintes podem modificar a porcentagem a ser paga em FOX a 

cada período de pagamento. Quaisquer alterações devem ser comunicadas ao líder da Workstream


A parte do pagamento em USDC estará disponível imediatamente, mas a quantia de FOX, tanto o valor base quanto o extra, 

serão bloqueados e indisponíveis até que o período em que o token ficará travado acabe.


Neste momento, parece que a melhor opção para oferecer esse incentivo é por meio de títulos Hedgey. Com os títulos Hedgey, 

todos os meses os funcionários receberão um NFT que pode ser negociado pelo valor correspondente de FOX na data do 

vencimento dos títulos.


Leia mais...

A fim de conservar o tesouro de 

stablecoin da DAO e alinhar os 

contribuidores ao sucesso de longo 

prazo do FOX, a medida beneficiaria a 

todos, se os contribuidores tivessem a 

opção de optar por receber parte de 

seu salário mensal em FOX. Para 

incentivar esse comportamento, a DAO 

ofereceria um "bônus" na forma de 

FOX adicional. Quanto maior o tempo 

que os tokens ficarão travados, maior 

o bônus.


Os contribuintes poderão escolher

Proposta: Habilitar Salários Parciais em FOX

Os contribuidores têm responsabilidade com a DAO e os detentores do FOX Token. A Pendo existirá para provar e medir a 

eficácia do que a ShapeShift está construindo, se somos bem-sucedidos, se nosso produto está obtendo sucesso no mercado, 

etc. As Workstreams de Serviços Criativos & Produtos, bem como a de Marketing e Growth, requerem uma grande parte de 

nossa base de usuários para usar a versão com analytics, visando obter os dados de que precisamos para poder responder a 

essas perguntas e ter insights sobre onde estamos tendo sucesso e onde precisamos melhorar. Portanto, a Workstream de 

Serviços Criativos e Produtos está propondo o uso do analytics um padrão na plataforma da ShapeShift. 


Leia mais...

A Pendo ainda será um opt-in do qual 

os usuários concordarão em participar 

ao entrar (conforme votado e aprovado 

pela comunidade e pelos detentores de 

tokens na proposta original). Caso o 

usuário não queira usar a versão com 

analytics, ele pode optar por ir para a 

versão privada sem os mecanismos de 

coleta de informações. 


Esta proposta é simplesmente para 

esclarecer que o 

seria o aplicativo padrão com analytics 

e  será o 

aplicativo opcional sem analytics.
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Adendo aos Passes de                                 
Proposta de análise!

Como o IPFS pode ser usado


Em 2017, o governo turco decidiu bloquear o acesso à Wikipédia. As pessoas por trás do IPFS responderam pegando a Wikipedia 

turca e colocando uma cópia dela no IPFS. Como o IPFS é distribuído e não há servidores centrais, o governo não pode bloqueá-

lo.


Como a ShapeShift está usando o IPFS


Integrar-se efetivamente ao IPFS significa que um CDN ou DNS agora não são mais pontos de falha, e qualquer pessoa pode 

pegar o cliente, construir e verificar o que está no IPFS e hospedar uma cópia por conta própria. A migração para a hospedagem 

IPFS é um marco significativo em nossa jornada para concluir a descentralização completa.


Leia mais...

A centralização traz outro problema e é a 

censura. Como o conteúdo é hospedado 

em apenas alguns servidores, é fácil para 

os governos bloquear o acesso a eles. 

Por exemplo, em 2017, a Turquia 

ordenou que os provedores de internet 

bloqueassem o acesso à Wikipedia, 

porque o governo a chamou de "uma 

ameaça à segurança nacional". Uma web 

centralizada não é uma coisa boa, 

especialmente quando você está lidando 

com ativos descentralizados em um 

ambiente descentralizado.



Integração IPFS

D E S T A Q U E S

Hora de Sorteio!

Envie uma mensagem no canal  #marketing-growth-public em nosso  e 

conte-nos com que frequência você lê a newsletter para participar de um sorteio 

de 100 xFOX que termina em 10 de junho de 2022!

Discord

GratiDAO!
Momentos incríveis!  
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