
@thesmith: “É hora de ajudarmos a 

pioneira ShapeShift Brasil em um novo 

futuro financeiro. Um dos elementos 

principais que tornam o ShapeShift 

DAO um excelente facilitador para isso 

é nossa capacidade de fornecer um 

fórum e plataforma para debates, 

aprendizado e utilidade. Essas 

ferramentas capacitam e apoiam o uso 

diário de autocustódia, possibilitando 

o acesso as finanças sem KYC.”


Inovando no Futuro da 
América Latina através do 

DeFi
A ShapeShift tem o prazer de anunciar 

a integração da provedora Banxa à 

nossa nova plataforma web. Essa 

migração do aplicativo legado para 

nosso novo aplicativo da Web de 

código aberto agora permitirá que 

você compre criptomoedas em poucos 

minutos. Escolha sua forma de 

pagamento preferida: transferência 

bancária, cartão de crédito, 

transferência bancária ou opções 

digitais como Apple Pay. 


ShapeShift integra a Banxa

À medida que a ShapeShift diminui e a 

DAO aumenta, a fundação define um 

modelo para garantir uma transição 

suave para a descentralização total. A 

ShapeShift DAO anunciou em 18 de 

maio que a ShapeShift AG, a marca 

corporativa centralizada, formou a FOX 

Foundation, uma organização sem fins 

lucrativos com o objetivo de 

supervisionar as etapas finais 

restantes na descentralização total da 

conhecida plataforma de negociação e 

seus ativos.


ShapeShift AG Cria a FOX 
Foundation
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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 

envolver - ou pelo menos ser capazes de entender o processo e utilizar esse sistema revolucionário.


O outro extremo dessa comunidade vibrante são os amantes de moedas alternativas, day traders, influenciadores e pessoas 

que parecem ter motivações de marketing multinível. Este é um ecossistema aparentemente caótico para qualquer pessoa que 

queira entrar em DeFi ou no ecossistema das criptomoedas. Pode até parecer que todo mundo está querendo tirar vantagem de 

você. No entanto, entre essa multidão diversificada estão grupos de verdadeiros entusiastas - como os colaboradores da 

ShapeShift DAO - que procuram tornar as informações e ferramentas dentro do espaço de fácil acesso e conhecidas para a 

comunidade DeFi ao seu redor.


Leia mais...

Sentamos com o Head da LatAm na 

ShapeShift DAO para discutir a 

expansão da comunidade LatAm e a 

experiência única da web3 em torno 

da construção e colaboração em 

vários idiomas.


As comunidades anseiam por serem 

incluídas e tenho visto um crescente 

interesse por informações sobre 

esse movimento DeFi, especialmente 

no Brasil, diz @thesmith. As pessoas 

e as comunidades ao meu redor 

querem fazer parte do processo e se

Inovando no Futuro da América                                      
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da infraestrutura de backend da ShapeShift pela FOXChain, um projeto de infraestrutura descentralizado em desenvolvimento 

com Coinbase Cloud)


A maioria das DAO constitui-se sem qualquer hierarquia, desde o começo de suas atividades. A ShapeShift fez história como a 

primeira empresa a anunciar que sua intenção de descentralizar toda sua estrutura corporativa e tornar aberto todos os seus 

códigos, em Julho de 2021. Navegando por águas inexploradas, o estabelecimento da FOX Foundation é uma solução que 

oferece um grau de neutralidade - a Fundação não é liderada nem pela ShapeShift AG ou pela ShapeShift DAO, mas possui o 

objetivo de descentralizar os ativos e sua infraestrutura o máximo possível, usando soluções descentralizados existentes e que 

logo estarão disponíveis.


Leia mais...

Os objetivos da FOX Foundation 

incluirão: hospedar e manter toda a 

infraestrutura centralizada e legada da 

Shapeshift, até que esses sistemas 

possam ser migrados para alternativas 

descentralizadas e desativados, lidando 

com coisas necessárias que a própria 

DAO não pode hoje (como pagar contas 

em moeda fiduciária e servidores de 

hospedagem) e apoiar a DAO na 

substituição de todas as dependências 

centralizadas por alternativas 

descentralizadas (como a substituição

ShapeShift AG Cria a FOX Foundation

A Banxa desenvolveu soluções de pagamentos líderes do setor que unem as finanças tradicionais e o espaço de ativos digitais, 

fornecendo acesso igual a oportunidades financeiras para pessoas em todas as partes do mundo. A ShapeShift está animada em 

continuar essa parceria - desde 2014, a Banxa desenvolveu a melhor plataforma de serviços de pagamentos para o setor de 

criptomoedas, ajudando todos, desde FinTechs até pesos pesados do setor, a realizar sua visão com pagamentos simples de 

usar, mas altamente sofisticados.


Visite  para explorar o universo DeFi!
app.shapeshift.com

Leia mais...

Os usuários agora podem verificar, 

pagar e receber facilmente ativos 

digitais em suas contas. Confira 

quais criptomoedas você pode 

comprar na Banxa . 

Atualmente, as opções de venda 

são BTC para AUD, GBP, EUR, CAD 

via Transferência Bancária (a venda 

de mais ativos via Banxa estará 

disponível no futuro; procure 

anúncios futuros). Os usuários da 

carteira MetaMask podem importar 

as palavras-chave de uma carteira 

com BTC e usar a função de venda.


aqui

ShapeShift integra Banxa: conectando usuários 
ao mundo das criptomoedas em minutos!
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