
A proposta aprovada financia a 

Guilda de Engenharia de 1º de março 

de 2022 a 31 de agosto de 2022. 

Além disso, nomeia 0xdef1cafe como 

líder da Guilda de Engenharia, 

substituindo Josh Forman.


Proposta: Fundos para Guilda 
de Engenharia


Proposta de validação na blockchain 

Umee com a intenção de fornecer 

fluxo de receita para a DAO. Esta é a 

terceira proposta de validação da 

TaxiStake. A Taxitake também está 

solicitando pré-aprovação para 

validadores Juno e Terra.

Proposta: Validadores Terra, 
Juno e Umee

Uma das primeiras parcerias 

ShapeShift estabelecidas como DAO foi 

com a Yearn.finance, cujo protocolo 

tem um programa de receitas para 

afiliados. Através desta parceria, a 

ShapeShift integrou as Vaults da Yearn 

em sua nova aplicação web de código 

aberto, permitindo aos usuários 

ganharem rendimentos com os seus 

ativos digitais sem taxas adicionais. 

O que é Yearn? Conheça a 
parceria com ShapeShift DAO e 

Yearn.Finance
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GUILDA DA ENGENHARIA PROMOVE OPORTUNIDADES 

O orçamento inclui cinco posições abertas para expandir ainda mais o fluxo de trabalho e sua capacidade de entrega: dois 

engenheiros de nível médio, dois engenheiros de nível sênior e um gerente técnico.


A função de Gerente Técnico é novidade e deve incluir, mas não se limitar a, gerenciamento de projetos, administração de 

recompensas, coordenação com outros fluxos de trabalho, gerenciamento de lançamentos e promoção de parcerias. Essa 

função aliviará a pressão dos engenheiros que administram essas tarefas, permitindo que eles se concentrem no trabalho de 

contribuição individual.


Leia mais...

A ShapeShift DAO conta com a Guilda 

de Engenharia para garantir o código 

aberto, realizar o trabalho principal de 

engenharia para habilitar novos 

recursos, oferecer suporte a 

recompensas para a comunidade, 

supervisão arquitetônica e liderança 

técnica à medida que o Guilda está em 

execução.


A equipe atual inclui onze 

colaboradores; nove ex-funcionários 

da ShapeShift, além de dar as boas-

vindas a dois novos colaboradores em 

tempo integral, 0xApotheosis e gomes, 

ambos iniciados em fevereiro de 2022.

Proposta: Fundos para Guilda de Engenharia

As estratégias utilizadas nas Vaults da Yearn são desenvolvidas pelos detentores de tokens que fazem parte da comunidade 

Yearn. As yVaults colocam os depósitos dos usuários para trabalhar em diferentes protocolos DeFi, tais como fornecer liquidez 

em DEXes ou depositar colaterais para empréstimos. Os ganhos de um protocolo são sempre reinvestidos nos protocolos DeFi.


Para um usuário comum de DeFi, é difícil e arriscado formular e implementar estratégias de investimento complexas como as da 

Yearn. Focando em auditorias inteligentes de contratos, avaliações de código, processos rigorosos de criação e manutenção 

interna, os Vaults da Yearn proporcionam um nível elevado de segurança e exposição as melhores oportunidades em DeFi.


A integração da Yearn com a ShapeShift oferece aos seus usuários, acesso a estas estratégias avançadas de DeFi fornecidas pela 

Yearn utilizando a limpa e consolidada interface da ShapeShift. Os usuários podem a utilizar com confiança e escolher entre as 

62 Vaults - tudo isto enquanto geram receitas de afiliados para a DAO.


Leia mais...

As Vaults da Yearn são pools com 

fundos de usuários geridos por 

estratégias automatizadas, permitindo 

a eles maximizar seus ganhos sem 

fazer o trabalho árduo de alternar 

entre várias estratégias de yield 

farming.


Ao depositar seus ativos, receberá 

automaticamente um yToken. yTokens 

representam a sua parte de seu 

depósito na Vault (também conhecido 

como pool de liquidez). Este token é 

utilizado para resgatar os seus fundos 

quando pretende retirá-los do pool. 

Por exemplo, se depositar ETH, irá 

receber yETH.

O que é Yearn? Conheça a parceria com ShapeShift 
DAO e Yearn.Finance

colaterizados em ATOMs, na forma de stablecoins.A TaxiStake esteve envolvida em duas redes de teste incentivadas para pela 

Umee e foi selecionada como um Validador Gênese. Esse validador será executado com o nome TaxiStake até que o processo de 

governança da ShapeShift seja aprovado e, em seguida, ele será renomeado para ShapeShift DAO. Recompensas, na forma de 

UST, serão distribuídas a Gnosis Safe da DAO para diversificar a receita e ativos. Assim que a rede principal Umee for ativada 

será avaliado se a DAO prefere receber ATOM ou UST.


Leia mais...


Umee é uma infraestrutura 

descentralizada para interações de 

blockchains, cruzada entre redes. A 

Umee conecta usuários para criar 

posições de lending & borrow, 

movimentar capital entre cadeias, 

descobrir novas oportunidades de 

rendimento e explorar aplicativos DeFi 

que cruzam redes de maneira 

transparente. Umee possui uma ponte 

Tendermint para Ethereum que 

permitirá que a ShapeShift DAO, 

potencialmente, holde ou interaja com 

wrapped ATOM no Vault Gnosis. Além 

disso, a plataforma Umee permitirá 

que os usuários tomem empréstimos

Proposta: Validadores Terra, 
Juno e Umee

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/cHJvcG9zYWw6c2hhcGVzaGlmdDpkZWZhdWx0OjB4ODY5YzVmOTNkNzdmNDNhNDNiZGZiNmY3NjVhNzgxYmQ2MzYyZTM2YjI5NDQwMmFjODM0Y2Q1ZWExYTE3OWYxNg==
https://medium.com/@ShapeShift.com/what-is-yearn-shapeshifts-partnership-with-yearn-finance-a94985af1b09
https://app.boardroom.info/shapeshift/proposal/cHJvcG9zYWw6c2hhcGVzaGlmdDpkZWZhdWx0OnFtdWRlNHZ1cDd0Y3I0MnZyb3V4MnZwNTNhcTM5ZW15ejczbjJoN2NzbHVzZm4=

