
A aprovação desta proposta 

estabelecerá e financiará a 

Workstream de Globalização, 

Crescimento e Marketing, cujo foco é 

na criação, implementação e 

otimização do marketing e 

crescimento de campanhas/

iniciativas para a ShapeShift DAO.

Proposta da Workstream de 
Globalização, Crescimento e 

Marketing é aprovada

Nossa série continua com a entrevista 

de Jon ShapeShift, antigo Direitor de 

Produtos e co-fundador da ShapeShif. 

Após ter dedicado-se décadas para 

avançar nas inovações no mundo 

cripto, Jon é intimamente engajado 

com a DAO e animado sobre o que 

vem pela frente.

Olhando No Espelho: Jon 
Shapeshift

A vFOX é uma sub-DAO dedicada a 

realizar alocações estratégicas em prol 

da - e para o benéficio da - ShapeShift. 

Sua criação tornou-se realidade 

através da aprovação da

 da DAO. 

Agora, após algumas semanas 

organizando tudo, é hora de começar!
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GUILDA DA ENGENHARIA PROMOVE OPORTUNIDADES 

no [SCP-51] será discontinuado e o financiamento da dita proposta será anulado. A dissolução da Workstream de Marketing e o 

estabelecimento da Globalização, Crescimento e Marketing, irá resolver numerosos pontos de confusão e sobreposição com a 

atual Workstream de Marketing. Fazendo isso, a DAO economiza cerca de 19.000 dólares mensais. Além disso, isto irá prover 

objetivos no médio e longo prazo como um plano dos atuais contribuidores da Workstream de Marketing de encontrar e manter 

padrões eficientes de lançamentos de produtos, marketing e branding. 


Leia mais...

A proposta aprovada financiou a 

inclusão dos seguintes membros 

adicionais: 6 atuais contribuidores do 

marketing part/full time, 6 atuais 

contribuidores LatAm part/full time, e 

3 contribuidores engajados no 

desenvolvimento e implementação do 

projeto de Educação da ShapeShift 

DAO. 


Ao estabelecer a Wokstream de 

Globalização, Crescimento e 

Marketing, a atual Workstream propos 

Proposta da Workstream de Globalização, 
Crescimento e Marketing é aprovada

A ShapeShift encarna os valores centrais do mundo cripto de descentralização, transparência, ausência de permissões, e 

empoderamento do usuário através da auto-custódia dos ativos digitais. Estes valores infundem tudo o que fazemos, desde 

alimentar uma vibrante comunidade global de contribuidores até construir uma plataforma aberta à qual todo o tipo de 

projetos cripto podem ligar-se. 


Da nossa perspectiva, aqui na fronteira do mundo das criptomoedas, podemos dizer uma coisa com confiança: a quantidade 

e qualidade dos projetos que partilham estes valores está a acelerar a um ritmo insano.


Leia mais...

O que acontece quando alguém, em 

qualquer parte do planeta, pode 

construir novas plataformas 

inovadoras num sistema financeiro 

aberto e transparente onde os 

protetores tradicionais se tornam 

totalmente inúteis?


As respostas revelam-se diariamente 

à medida que o grande cripto-

experimento se transforma e evolui. E 

aqui na ShapeShift DAO, temos um 

lugar na primeira fila para a ação!



Alocações Estratégicas para Apoiar 
Projetos Cripto em Estágios Iniciais	

agilidade. Isto vem se provando mais eficiente do que qualquer um de nós jamais imaginamos. A DAO tem feitos coisas que 

a ShapeShift centralizada nunca poderia ter feito. Historicamente, grandes ideias morrem devido a barreiras legais. A 

ausência do medo de desafios legais permite ideias cresceram e transformarem-se em projetos ainda mais inovadores que 

qualquer empresa centralizada conseguiria suportar.  


Leia mais...

Q: Qual foram suas primeiras ideias ou 

inspirações por trás da transição da 

ShapeShift para uma DAO?


Eu sempre acreditei muito que este seria 

um caminho para a ShapeShift manter-se 

alinhada ao seus princípios de ser um 

protocolo não-custodial que conecta 

blockchains. Protocolos DeFi globais me 

inspiraram esta ideia e tornar-se uma DAO 

é uma fase natural para a ShapeShift. A 

velocidade que empresas 

descentralizadas podem ter em vários 

projetos é impressionante; nós queremos


Olhando No Espelho: Jon Shapeshift

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!  
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