
A estrutura DAO é uma nova visão de 

uma ideia antiga que é alimentada e 

mantida sob filosofia da imutabilidade 

do blockchain. A falta de governo não 

significa falta de governança. DAOs 

estão vivas e vieram para ficar.


ShapeShift está definindo 
seus valores culturais

Nos últimos 5 anos a ShapeShift 

marcou presença no ETHDenver, 

comparecendo e patrocinando 

edições. Agora, é a hora da DAO 

assumir as raízes da antigaorganização 

centralizada e nutrir o laço que foi 

criado junto a comunidade ETHDenver. 

Ao participar do ETHDenver, a 

ShapeShift estará apoiando outra DAO, 

a Spork DAO. 

ShapeShift Aventuras no 
ETHDenver 

A ShapeShift DAO possui várias fontes 

de renda, uma mais criativa do que a 

outra. Nossa última parceria firmada 

com a TDM (Top Drawer Merch) foi 

anunciada na última sexta-feira. A TDM 

irá criar e distribuir nosso material de 

merchandising, gerenciando as vendas 

globais, bem como a plataforma de e-

commerce.

ShapeShift Parceria com a 
Top Drawer Merch
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Blockchains são registros transparentes de todos os eventos e podem abrigar contratos inteligentes, isso elimina a necessidade 

de envolver um terceiro em um processo financeiro transação, por exemplo. Não é possível alterar a operação de uma DAO sem 

que a comunidade esteja de acordo.


No caso de uma DAO, cada detentor do token de governança possui poder de voto (em proporção ao volume de sua carteira) na 

política e atividade  da organização. Isso inclui votar em vários assuntos relacionados à governança, incluindo orçamento e como 

ele é alocado. Na Shapeshift DAO, os detentores de tokens são incentivados a fornecer feedback, sugestões e alterações à 

proposta. É possível uma organização funcionar plenamente sem um grupo centralizado de pessoas administrando-a? A falta de 

governo não significa falta de governança — isso vale para DAOs.


Leia mais ...

A comunidade DAO é bastante 

diversificada: pessoas de todo o mundo 

comdiferentes etnias, culturas, pontos 

de vista e educação estão unidas. As 

DAOs também 

 para fortalecer 

comunidades, empoderar pessoas e 

garantir que os participantes do 

ecossistema atingam sua liberdade 

financeira.


As transações financeiras de uma DAO 

são gravadas em uma blockchain. 

utilizam seus tokens de 

governança 

ShapeShift está definindo seus valores culturais

criação e distribuição de mercadorias ShapeShift em todo o mundo e cumprirá os deveres da plataforma de merchandising. A 

parceria inclui 70% de participação na receita de afiliados - atuando como um fluxo de receita adicionalpara a DAO. Os lucros 

da loja serão destinados para a ShapeShift DAO na forma de USDC no final de cada trimestre.


A TDM possui um alto nível de conhecimento no universo cripto e pode executar uma operação alto nível quando o assunto é 

criação de produtos, gateway de pagamento e gerenciamento de quaisquer produtos físicos, bem como NFTs. El esatualmente 

trabalham com Badger DAO, Iota, Yearn Finance, Bored Ape Yacht Club, Gutter Cat Gang, etc.


Leia mais...

A parceria com a TDM é uma das 

novidades quentes em meio a série 

de desenvolvimentos empolgantes da 

ShapeShift DAO – antecedido pelo 

lançamento da nova plataforma v2 e, 

mais recentemente, pela sua 

participação no protocolo Osmosis 

como Validadora. Essa diversificação 

de receita adicional configura a DAO 

para o sucesso sustentado de longo 

prazo e a estabilidade financeira.


A mais recente é uma parceria com a 

Top Drawer Merch (TDM), anunciada 

na sexta-feira. A TDM assumirá a
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 Este evento será patrocinado pela ShapeShift DAO e custará aos participantes uma doação de 1 ETH ao CoinCenter.


Além disso, a ShapeShift iniciará a semana do evento principal com uma pré-festa de 300 pessoas, contando com colaboradores 

de longa data da ShapeShifte membros da comunidade.


Por fim, como patrocinador do ETH Denver Meta, a ShapeShit oferecerá US$ 15.000 em recompensas pelo hackathon; reforçando 

o crescimento conjunto com a Spork DAO, apoiando e incentivando o desenvolvimento de construtores web3.


Leia mais...


A Organização está ansiosa para o 

ETHDenver em colaboração com a Spork 

DAO. O ETH Denver 2022 marca a 

inauguração da Spork DAO (no passado, 

o ETH Denver foi uma organização 

centralizada).


A ShapeShift DAO planeja arrecadar US$ 

100.000 para o Coin Center através de 

hospedagem e uma festa exclusiva com 

alguns VIPs, que participaram da 

fundação ou contribuíram para o 

ecossistema de criptomoedas do 

Colorado, incluindo Erik Voorhees.

ShapeShift Aventuras no ETHDenver

D E S T A Q U E S 

Vamos Descentralizar o Mundo! 


"Este é o melhor dia!"
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