
A comunidade ShapeShift DAO vota 

para criar uma Sub-DAO. Ao invés dos 

conceitos tradicionais do mercado B2B, 

vamos pautar DAO to DAO. A nova 

Organização tem o objetivo de 

diversificar o ecossistema ShapeShift 

DAO.  O compromisso proposto é de $ 

1 milhão USDC (ou parte USDC/FOX e 

valores equivalentes) para que a 

ShapeShift DAO receba 90% de direitos 

de governança para o vFOX (venture 

FOX): o token de governança da nova 

Sub-DAO.


ShapeShift DAO x DAO

Tesouraria do Ecossistema

A ShapeShift DAO marcou presença no 

ETHDenver este ano! A última edição 

marcou o 5º ano do evento reunindo 

algumas das mentes mais louváveis no 

espaço cripto, abrigando hackathons e 

uma programação intensa. Tivemos 

algum tempo para respirar e refletir 

sobre todas as coisas fantásticas que 

nossos FOXes fizeram.
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FOX é um token ERC-20 criado pela 

ShapeShift, que serve como token de 

governança para a ShapeShift DAO. Os 

detentores de tokens FOX podem votar 

em propostas relacionadas ao tesouro 

da DAO e outras questões essenciais 

de governança, como aprovação de 

parcerias, orçamentos de fluxo de 

trabalho e outras iniciativas. Além de 

alavancar suas habilidades de 

governança, os detentores de tokens 

também podem utilizar várias 

estratégias DeFi exclusivas para 

maximizar os benefícios de possuir 

FOX. Conheça os atuais programas de 

liquidez incentivada abaixo.


O que posso fazer com meu 
token FOX?
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GUILDA DA ENGENHARIA PROMOVE OPORTUNIDADES 

A ShapeShift DAO tem uma tesouraria crescente e está em ótima posição para investi-la. Ao investir em projetos 

descentralizados promissores com os quais a DAO deseja fazer parceria, não apenas serão formados relacionamentos mais 

próximos entre a ShapeShift DAO e seu(s) produto(s), mas a DAO também participará da potencial vantagem de investir desde o 

início no ecossistema global descentralizado que a ShapeShift DAO já está suportando. O sucesso potencial de tal modelo foi 

colocado em exibição quando o TMDC alocado ao SILO em seu evento de gênese, no entanto, esse tipo de investimento 

especulativo de longo prazo é mais adequado para um veículo dedicado (como vFOX) do que como parte do mandato do TMDC 

e deveres para a tesouraria maior da ShapeShift DAO.


Leia mais...

A ShapeShift DAO está em uma posição 

única quando se trata do fluxo de 

criação de novos projetos e DAOs 

descentralizadas, bem como 

oportunidades para colaborar e apoiar 

o próprio ecossistema que o DAO 

deseja curar. Uma das melhores 

maneiras pelas quais a ShapeShift DAO 

pode alavancar seu tesouro para apoiar 

isso é formar e financiar um sub-DAO 

focado em relacionamentos DAO para 

DAO apoiando, fazendo parcerias e 

investindo no ecossistema que a 

ShapeShift DAO deseja ver evoluir.


ShapeShift DAO x DAO                                        
Tesouraria do Ecossistema

propostas com taxas zero de gás, e o resultado desses votos pode desencadear transações on-chain do Gnosis Safe a DAO.


Conheça os atuais programas de liquidez incentivada abaixo.


Leia mais...

O objetivo da ShapeShift DAO é se 

tornar a organização de criptomoedas 

mais influente do mundo, construindo 

uma plataforma de ativos digitais que 

encanta, protege, capacita e inspira as 

pessoas ao nosso redor. Nossa visão é 

um sistema financeiro sem fronteiras, 

construído em protocolos abertos e 

descentralizados. Os tokens FOX são 

uma ferramenta que a comunidade 

pode usar para cumprir essa missão, 

tanto por propostas de financiamento 

quanto por efeitos de rede de 

bootstrapping.


A ShapeShift DAO é alimentada pelo 

SafeSnap (SnapShot + Gnosis Safe), o 

que significa que os membros da 

comunidade podem votar em 




O que posso fazer com meu token FOX

Foi revigorante conversar com todos sobre todos os recursos interessantes que a ShapeShift oferece, como nossa integração 

Yearn e nosso código-fonte aberto. Estávamos muito animados para falar sobre os recursos que serão lançados nos próximos 

meses - como FOXy e FOXchain.


Com tantos desenvolvedores, artistas e contribuidores da Web3 em um espaço, havia uma abundância de interesse em 

oportunidades de se envolver mais com a DAO e ser recompensado. Informamos às pessoas que a maneira mais fácil de se 

envolver com o DAO era entrar no Discord oficial da ShapeShift e se apresentar - é muito fácil! Além disso, garantimos US$ 

15.000 em recompensas pessoais e virtuais combinadas que variaram da integração do HDWallet à construção de um projeto 

que incorporou o token FOX.


Leia mais...


Durante a conferência principal, de 17 a 

20 de fevereiro, os participantes 

puderam interagir com muitos FOXes, 

como o líder de Engenharia 0xdef1cafe, 

o líder criativo Graymachine, o líder do 

fluxo de trabalho de operações Tyler e 

até o próprio Erik Voorhees! Como uma 

organização herdada no espaço DeFi, 

encontramos muitas pessoas que 

ouviram o nome ShapeShift de 

passagem, mas queriam saber o que 

estávamos fazendo desde que 

entramos na vida  DAO.
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D E S T A Q U E S

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 

propostas em nosso Github, também 

utilizamos a ferramenta Gitcoin para

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/
http://twitter.com/shapeShift_io/
http://twitter.com/shapeShift_io/
https://www.youtube.com/channel/UCrZ2Ml63kLwZJ6amqoGaZeQ
https://www.youtube.com/channel/UCrZ2Ml63kLwZJ6amqoGaZeQ
https://discord.gg/shapeshift
https://gitcoin.co/explorer?bounty_filter=createdByMe&network=mainnet&applicants=ALL&keywords=shapeshift&order_by=-web3_created
https://app.boardroom.info/shapeshift/proposal/cHJvcG9zYWw6c2hhcGVzaGlmdDpkZWZhdWx0OjB4YTAyNmY1MGJjOGFkYTYwMWJlN2UyOWU3OGE0OTVlNzc5MTVjYmFiZmZhZTY2ZjVmMDU4N2Y5MjIzMzk3N2NmMA==
https://medium.com/@ShapeShift.com/what-can-i-do-with-my-fox-685c42708d00
https://medium.com/@ShapeShift.com/shapeshift-at-eth-denver-2022-the-final-recap-e6e4cbfc1373

