
O objetivo da proposta aprovada foi 

fazer a ShapeShift DAO uma parceira 

oficial da Porter Finance e possibilitar 

ao TMDC ajudar no construção da 

parceria. A Porter Finance está criando 

um protocolo para DAOs tomarem 

empréstimo utilizando seus tokens de 

governança como colateral a taxas 

fixas e sem riscos de liquidação. Em 

retorno de lançar com a Porter 

Finance, a ShapeShift DAO busca 

receber uma parte da propriedade do 

protocolo e ter todas as taxas 

cortadas. 

Porter Finance Lança Parceria


A ShapeShift uniu forças com a EPNS, 

para alcançar uma comunicação direta 

com os usuários de sua plataforma. 

Deste modo, usuários da ShapeShift 

poderão receber notificações 

descentralizadas pertencentes ao 

processo da governança. Estas 

notificação são desenvolvidas para 

aumentar a participação de usuários e 

mantê-los atualizados sobre tudo no 

processo de governança. 


EPNS Firma Parceria com a 
ShapeShift, Encorajando a 
Governança na Plataforma

DeFi 2.0 é um termo genérico utilizado 

para descrever uma série de 

evoluções acontecidas no ano 

passado desenvolvidas para melhorar 

as inovações originais realizadas no 

Verão DeFi, em 2020. Quando os 

pioneiros em DeFi, como Aave e 

Uniswap surgiram, eles eram algo que 

o mundo ainda não tinha visto.
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GUILDA DA ENGENHARIA PROMOVE OPORTUNIDADES 

Frens na Rari, a taxa do juros cobrado saiu de digitos únicos para 28%, quando provedores de liquidez sacarem seu capital da 

pool. A volatilidade das taxas apresente um risco para as capacidades de empréstimo da ShapeShift. Além de estar suscetível 

aos riscos das taxas, a ShapeShift DAO também corre o risco de liquidação. Se o preço do FOX cair subitamente durante uma 

queda abrupta nos preços, a posição de empréstimo da ShapeShift DAO poderá ser liquidada a preços ridiculamente baixos, 

criando uma perda dolorosa para a DAO.


Tomando um empréstimo na Porter irá eliminar os riscos da volatilidade das taxas de juros e de liquidação que atualmente a 

ShapeShift encontra. 


No verdadeiro estilo web3, a ShapeShift DAO tambem receberá uma parte da propriedade do protocolo Porter por fazer parte 

do lançamento. Isto alinha a Porter com os interesses da ShapeShift DAO e também recompensa a ShapeShift DAO por seu 

suporte neste estágio inicial. 


Leia mais...

Porter Finance estará lançado seus 

primeiros produtos no final de maio: 

Bonds Simples e Conversíveis. Estes 

instrumentos permitem DAOs 

tomarem empréstimos a taxas fixas, 

sem riscos de liquidação. Isto é 

possível graças as bonds simples e 

conversíveis. 


Atualmente, a ShapeShift DAO está 

tomando riscos dos juros e liquidação 

ao fazer empréstimos na pool da Rari 

Capital. No começo deste ano, 

enquanto emprestava da pool Fox And

Porter Finance Lança Parceria


Yearn, surgiram logo depois, tomando conta do gerenciamento ativo do crescimento número de estratégias em DeFi. Assim, os 

usuários podiam somente depositar suas criptos, sentar e olhar os números crescerem. Graças a DeFi, qualquer indivíduo pode 

finalmente acessar uma gama de serviços financeiros em um marketplace global sem qualquer envolvimento de intermediários 

ou autoridades centrais, que demandam documentos de identificação.


No entanto, DeFi 1.0 não veio sem limitações. Problemas com escalabilidade, segurança, liquidez de protocolos e centralização 

tornaram-se aparentes. Neste momento, começaram a surgir protocolos DeFi da segunda geração, que vieram para resolver os 

problemas atuais do ecossistema DeFi. 


Enquanto houveram muitos inovações em DeFi no ano passado, como empréstimos que pagam-se sozinhos como a Alchemix 

ou proteções contra a perda impermanente da Bancor, o termo DeFi 2.0 é tipicamente utilizado para descrever protocolos que 

desenvolvem soluções para o problema crônico de liquidez dos tokens nas DEXes.


Leia mais...

Os primeiros market makers 

automatizados (AMMs), Uniswap e 

Bancor, foram as primeiras DEXEs que 

permitiram aos usuários negociarem 

tokens sem ter que abrir mão da 

custódia, ao menos em escala. Aave e 

Compound forneceram serviços de 

empréstimos, possibilitando 

rendimentos on-chain para depósitos e 

acessos sem a necessidade de 

permissões para operar capital. 

Agregadores de Rendimentos como
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E o que a colaboração implica?


Através da parceria da ShapeShift com a EPNS, a visão de criar um canal de comunicação descentralizado que permita a 

plataforma interagir diretamente com o usuário, pode ser finalmente concretizada. Este canal focará na plaforma da EPNS e os 

usuários da ShapeShift podem inscrever-se para tornarem-se beneficiários de notificações descentralizadas. Eles podem 

esperar receber notificações quando:

 Novas propostas foram criadas para votação e processos de votação começarem

 O processo de votação estiver acabando(enviada 24 horas antes

 O resultado final da votação for apresentado


Isto permitirá os usuários observarem oportunidades na governança da ShapeShift a tempo e ajudar a direcionar o crescimento 

da DAO.


Leia mais...

Na data da escrita deste artigo, a 

ShapeShift tem uma volume de 

negociação de $6 bilhões de dólares com 

mais de $150.000 de usuários mensais 

ativos. E os usuários podem ter benefícios 

ao escolher participar na governança da 

plataforma na ShapeShift DAO. Contudo, 

para o bom funcionamento do processo 

de governança, há uma necessidade de 

um meio de comunicação que mantenha 

os usuários informados de passos 

acionáveis para encorajá-los a participar. 

É neste etapa que a EPNS figura como 

peça fundamental. 

EPNS Firma Parceria com a ShapeShift, 
Encorajando a Governança na Plataforma

D E S T A Q U E S

propostas em nosso Github, também 

utilizamos a ferramenta Gitcoin para 

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 

GratiDAO!
Momentos incríveis!  

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://discord.gg/shapeshift
https://app.dework.xyz/shapeshift-dao/shapeshift-bounties/view/bounties
https://snapshot.org/#/shapeshiftdao.eth/proposal/0xe269713fc799ecee0a6ecfaed5531afd74011257769b722ca8455f0fa0f92e7c
https://medium.com/@ShapeShift.com/defi-2-0-explained-second-generation-of-defi-20d9bff8b539
https://medium.com/ethereum-push-notification-service/epns-allies-with-shapeshift-to-encourage-participation-for-platform-governance-2b6006342bf4

