
Com esta nova atualização, usuários 

da ShapeShift v2 possuem uma 

infinidade de novos recursos para 

melhorar a usabilidade da KeepKey 

durante sua navegação na 

plataforma. É possível atualizar o 

firmware do dispositivo e a interface 

com as configurações diretamente na 

plataforma ShapeShift, sem precisar 

instalar software de terceiros. Tudo é 

hospedado pelo ShapeShift!


Ecossistema KeepKey está 
renovado

Water é um novo protocolo da 

comunidade 1Hive e sua intenção é 

contribuir para liquidez na negociação 

de tokens de governança das DAOs. 

Com o sucesso da pool de FOX/HNY na 

Honeyswap, muitos outros projetos 

começaram a procurar o protocolo 

para desenvolver pools semelhantes. 
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ShapeShift foi a primeira grande 

empresa a se transformar em uma 

DAO. Depois de seis meses, 

conversamos com três dos visionários 

que motivaram essa ousada jornada 

para entender suas opiniões e 

expectativas sobre a estrutura DAO.
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Willy Ogorzaly
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 "aleatoriedade" fornecida pelo computador do usuário. Depois que a chave privada é gerada pela KeepKey, o usuário tem a 

opção de criar uma frase de recuperação de 12, 18 ou 24 palavras, que pode ser usada para recuperar o dispositivo sem 

comprometer suas chaves privadas.


A nova interface KeepKey permitirá que os usuários

 Limpem o dispositivo KeepKey dele

 Contem com opções mais flexíveis com o tempo limite do dispositiv

 Atualizem o PIN e gerenciem as configurações de cache do PI

 Criem etiquetas personalizadas para suas carteira

 Habilitem ou desabilitem a segurança de senha


Esses novos recursos continuam a reforçar a KeepKey como a carteira de hardware mais indicada para ser emparelhada Versão 

2 da ShapeShift, fornecendo aos usuários o mais alto nível de usabilidade e segurança.


Leia mais...

A KeepKey é um dispositivo de 

hardware, físico, que ajuda a proteger 

os fundos dos usuários contra hackers 

e reforça a segurança dos ativos 

digitais. O dispositivo utiliza software 

de carteira localizado no dispositivo, 

assumindo o gerenciamento da 

geração e armazenamento da chave 

privada junto com a assinatura das 

transações. A KeepKey possui um 

gerador de números aleatórios 

embutido para chaves privadas, que 

funciona em combinação com a

Ecossistema KeepKey está renovado

barreiras regulatórias ou reduzidos a ponto de perder seu valor original em um modelo mais corporativo. Hoje, recebemos 

contribuições de desenvolvedores, profissionais de marketing e engenheiros de todas as partes do mundo.


A DAO tem agilidade para acompanhar o mundo acelerado das criptomoedas; propostas vão direto para a governança 

comunitária e contam com revisão de equipes.


A mente de colmeia permite que o ritmo da inovação floresça. Em uma corporação tradicional, os acionistas em ações têm 

influência limitada para decretar mudanças e sugestões; em uma DAO, todos os detentores do token FOX podem fazer suas 

vozes serem ouvidas.


Leia mais...

Nossa edição começa com Willy 

Ogorzaly, ou Willy Fox, ex-gerente de 

produto da ShapeShift e atual head de 

descentralização na Fundação FOX 

(responsável em parte para garantir 

uma transição bem-sucedida para a 

DAO).


Pergunta: Como eram os dias antes 

da ShapeShift se tornar uma DAO?


O ritmo acelerado de conceitos e 

projetos evoluindo a todo momento é 

impressionante. Muitas das coisas que 

alcançamos teria se perdido em 
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Para dar o start na parceria com a Water, a ShapeShift precisará utilizar $100.000 dólares em FOX de seu tesouro para prover 

liquidez, junto de $100.000 dólares de tokens da Water. Os $200.000 dólares serão depositados em uma pool e poderão ser 

sacados, mas aplicando uma penalidade de 15% sobre o valor - $15.000 dólares -. Portanto, a parceria visa focar no longo prazo 

e manter a pool implementada, fornecendo liquidez para a negociação de FOX na Gnosis Chain.


Projetos como Agave, 1hive, Giveth e BrightID demonstraram interesse no projeto. Com a adesão destes e outros protocolos, 

melhorarão ainda mais as condições para a compra e venda de FOX.


Leia mais...

Inicialmente, a intenção é criar uma 

pool de FOX e o token emitido pela 

Water. Este, terá somente esta utilidade 

e sua emissão será realizada sempre 

que DAOs firmarem parceria com o 

protocolo. Com esta estratégia, o Water 

terá seu token lastreado em uma cesta 

de diferentes DAOs, tornando-se um 

índice que acompanhará a volatilidade 

dos tokens. Em compensação, a 

ShapeShift DAO e outros protocolos 

conseguiram ter maior liquidez para 

negociação, provendo mercados mais 

eficientes para os usuários em DeFi.
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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
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