
O conceito da Water foi inspirado em 

parte pelo sucesso da troca de tokens 

e a Colmeia 1Hive e ShapeShift juntas 

DAO executado com $FOX/$HNY em 

2021. Após esta troca, 1Hive recebeu 

um muito interesse de outros projetos 

para executar trocas simbólicas 

semelhantes e conjuntas LPs; mais 

demanda do que o HNY o 

fornecimento poderia se reunir. A 

ideia da Water surgiu a partir desta 

demanda: um símbolo 

especificamente projetado para ser 

emparelhado com tokens de 

governança da DAO e unido na 

Honeyswap. 


Junte-se à Water, o Novo 
Paradigma para uma Liquidez 

Sustentável

A ShapeShift está entusiasmada em 

anunciar que agora estamos 

oferecendo suporte completo em sua 

carteira para todas as funcionalidades 

da Cosmos! A ShapeShift tem 

participado ativamente do ecossistema 

Cosmos desde 2017. Desde que a DAO 

começou a atuar como validadora no 

ecossistema do Cosmos em novembro 

de 2021 com o TaxiStake, o interesse 

da comunidade na participação da 

ShapeShift e na inclusão do 

ecossistema da Cosmos continuou a 

crescer. 


ShapeShift Integra Funcionalidade de 
Cosmos para Usuários em sua Carteira 

Nativa!

ShapeShift é a primeira empresa 

estabelecida para transforma-se 

totalmente de uma entidade 

centralizada para uma organização 

autônoma descentralizada (DAO). Com 

mais de seis meses nisso, nós nos 

reunimos com três visionários que 

motivou este movimento para ver se a 

realidade combinava com nossas 

expectativas.
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Seguindo os próximos passos após passar esta proposta, a ShapeShift DAO e outros parceiros de lançamentos irão transferir 

$100.000 dólares do token de governança de sua DAO (aka FOX) para a multisig da Water na Gnosis Chain. O comitê da multisig 

da Water mintará então 100.000 WATER para depositá-los junto dos tokens de seus parceiros e prover liquidez na pool da 

Honeyswap.


Se a ShapeShift ou outro parceiros desejar sair do programa, a multisig da Water sacará sua liquidez e retornará 85% dos tokens 

que estiverem no LP na data do saque (15% de penalidade).


Leia mais...

Visando participara na Watr, dois 

membros da comunidade da ShapeShift 

foram indicados para representar a 

DAO no comitê da Multisig. Estes 

representantes ficarão encarregados de 

agir para atender os interesses da 

ShapeShift DAO quando decidirem 

aprovar ou rejeitar transações 

proporstas pela Multisig da Water. Um 

dos representantivas escolhidos 

manterá sua identificação anônima, mas 

é um membro ativo e um holder com 

muitos FOX.


Junte-se à Water, o Novo Paradigma para 
uma Liquidez Sustentável

A decisão tinha três racionais principais: uma ideológica, uma estratégica e uma tática. O racional ideológico parte do ethos da 

cripto, que é voltado para descentralização, imutabilidade, sem fronteiras e aberta para todos - e, a companhia centralizada 

não é compatível com todas essas características. Este ethos é o que inicialmente me atraiu para o Bitcoin em Maio de 2011. 

Neste estado corporativo, a ShapeShift estava defasada em relação a cultura da indústria; a descentralização permite que esta 

cultura seja abraçada novamente pela ShapeShift.


Leia mais...

Q: Quais foram os principais 

catalisadores por trás da 

transformação da ShapeShift?


Sérias discussões sobre a transição para 

uma DAO começou em dezembro de 

2020; elas continuaram durante os 

próximos meses com outros líderes na 

empresa, como Willy Ogorzaly e Michael 

Perklin, então com o Time Executivo. 

Nós comunicamos isso a empresa 

inteira em Maio e anunciamos 

publicamente em julho de 2021.
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ativos de uma zona da Cosmos para outra. Além disso, a ShapeShift agora oferece suporte a Cosmos e ao Cosmos SDK nos 

seguintes repositórios de código aberto: HDWallet- , , , e

. 


Talvez um dos aspectos mais empolgantes da integração do Cosmos seja suas implicações na velocidade em que as novas 

chains Cosmos SDK podem ser adicionadas ao ShapeShift. A integração do Cosmos foi construída pensando nos 

engenheiros; facilitando a implementação de qualquer chain Cosmos SDK.


Ao implementar o suporte da Cosmos SDK no stack da ShapeShift a partir do HDWallet (começando com a carteira nativa da 

ShapeShift e passando para a Keepkey no futuro), através da aplicação web da ShapeShift e da Chain Adapters, para 

Unchained, a ShapeShift se tornará o lugar mais fácil para as novas redes Cosmos construírem seus ecossistemas. Nosso 

objetivo é tornar a integração de uma nova chain, carteira ou protocolo mais fácil para os desenvolvedores, permitindo-lhes 

alavancar nossa comunidade existente de usuários e suporte de carteira de cross-chain, enquanto aproveitam a simples e 

elegante UI/UX pela qual a ShapeShift é conhecida.


ShapeShift nativo Chain Adapters Unchained  aplicação web da 

ShapeShift

Leia mais...

Os usuários da carteira ShapeShift agora 

têm acesso a toda a gama de 

funcionalidades da Cosmos. Isto significa 

que os usuários nativos de carteiras 

podem enviar, receber, visualizar o 

histórico de transações e participar das 

oportunidades de stake (delegar, retirar 

a delegação, reivindicar recompensas)一

incluindo o 

. Em breve, os usuários da 

ShapeShift Cosmos poderão usar o IBC 

(Inter-Blockchain Communication 

Protocol) da Cosmos para transferir 


validador da ShapeShift na 

Cosmos

ShapeShift Integra Funcionalidade de Cosmos 
para Usuários em sua Carteira Nativa!
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