
Os players do mercado de 

criptomoedas brasileiro e latino se 

reuniram na IX Bitconf de 20 a 22 de 

maio. Cerca de 2.500 pessoas e 45 

empresas foram apresentadas ao 

universo DeFi da ShapeShift em uma 

experiência imersiva que trouxe o 

estilo das DAOs que tomou o mercado 

tradicional de criptomoedas. A 

ShapeShift DAO surpreendeu a todos 

ao trazer um discurso disruptivo e por 

ser o protocolo mais permissivo do 

evento.  


Equipe da ShapeShift 
LatAm em Bitconf 2022

A ShapeShift tem o prazer de anunciar 

que nosso aplicativo da Web de código 

aberto agora suporta carteira XDEFI. 

XDEFI é uma carteira multichain que 

permite armazenar, trocar e enviar 

com segurança criptomoedas e NFTs 

em 11 blockchains. A carteira XDEFI 

suporta mais de 10.000 ativos em 

Ethereum, THORChain, Avalanche, 

Polygon, Bitcoin, Doge, Terra, Binance 

Chain, Binance Smart Chain, Litecoin e 

Bitcoin Cash.


Suporte para carteira XDEFI

Desde nosso início como DAO, 

procuramos uma solução de 

gerenciamento de conhecimento na 

Web3 que consolidasse facilmente 

todo o nosso conteúdo escrito para o 

público em geral, ao mesmo tempo em 

que daria à nossa comunidade mais 

controle sobre acesso e informações. À 

medida que crescemos, notamos uma 

grande barreira de entrada para nossa 

comunidade não inglesa, e os 

tradutores encontraram atrito com as 

ferramentas atuais. Digite: Lobby.so
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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 

nossas redes sociais. Além disso, distribuímos grandes brindes de mais de 50 camisetas e 50 meias, além de 70 cartões 

dourados exclusivos contendo um POAP + airdrop (Gnosis Chain). Estes cartões fazem parte de um acervo artístico de alto nível 

que pretendemos levar em nossa cultura merch. Rapidamente passaram a ser procurados nas feiras e, por serem escassos, só 

apareciam pessoas a pedir cartões na esperança de aumentar sua coleção da edição anterior (Ethereum Rio).


Algumas personalidades também apareceram em nosso estande, como Jon Maddog, influenciadores brasileiros de criptomoedas 

e jornalistas de fora da comunidade de criptomoedas interessados em DeFi. A Bitconf 2022 foi a oportunidade perfeita para 

apresentar nossa organização e trazer novos FOXes!


Leia mais...

Na linha de pensamento da ShapeShift, 

educação e negócios se misturam, e 

certamente deu à comunidade um 

ponto de vista único sobre a cultura de 

código aberto. Como patrocinadores do 

bloco triplo tivemos direito a um amplo 

espaço para receber pessoas, amigos e 

discutir negócios. Foram três telas 

disponíveis, na primeira apresentamos 

vídeos institucionais, em outra 

oferecemos minigames para entreter os 

convidados e na última alguns QR codes 

com links para interagir ainda mais com

Equipe da ShapeShift LatAm em Bitconf 2022


Quando o Lobby nos foi apresentado, sua equipe nos deu uma demonstração do produto que resolveu muitos dos problemas 

mencionados acima. Nossos colaboradores continuaram a trabalhar ao lado da equipe do Lobby para abordar os principais 

problemas e pontos problemáticos que nossa DAO e muitos outros estavam enfrentando. Continuamos a iterar e refinar seu 

produto por meio de aplicativos e testes no mundo real até que finalmente tivemos a ferramenta colaborativa nativa da Web3 

perfeita para nosso conteúdo escrito. Desde então, implementamos com sucesso o Lobby como uma ferramenta para nossa 

rede de colaboradores de marketing e comunidade internacional utilizar, recebendo feedback extremamente positivo de nossos 

usuários da ShapeShift.


Leia  mais...

Ao experimentar e analisar várias 

opções, incluindo o uso do Notion, 

descobrimos que o acesso baseado em 

e-mail e preços baseados em lugar 

continuariam a nos limitar às 

restrições da Web2. Convivemos com 

essas restrições por meses, e elas 

impactaram diretamente nossa 

capacidade de liderar a tarefa de 

promover e facilitar a inclusão, a 

comunidade e o progresso dentro da 

Web3. O lobby nos permitiu avançar 

como DAO em direção a esse objetivo 


Lobby: Levando a ShapeShift Para  
Novos Horizontes

O recurso mais exclusivo da carteira 

XDEFI é que ele permite swaps cross-

chain ilimitados e sem a necessidade da 

permissão de terceiros dentro da 

carteira e nunca armazena nenhuma 

informação do usuário; você está 

sempre no controle total de seus 

fundos. Com mais carteiras, mais redes 

e mais opções, app.shapeshift.com é o 

painel DeFi de estreia. Além disso, a 

carteira XDEFI pode exibir todas as suas 

NFTs de Ethereum, Avalanche, Polygon, 

Terra e Binance Smart Chain em uma 

única galeria.


¡Visite  para explorar 

o Universo DeFi!


app.shapeshift.com

Leia mais...

Suporte para carteira XDEFI

D E S T A Q U E S

GratiDAO!
Momentos incríveis!  
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