
Com um número crescente de 

engenheiros procurando entrar na 

Web3 e no espaço DAO, muitos não 

sabem ao certo por que eles podem 

querer programar em uma DAO versus 

qualquer outro lugar. A ShapeShift 

DAO - uma empresa anteriormente 

centralizada - é um exemplo brilhante 

de como trabalhar em um DAO pode 

ser um caminho de carreira viável.


Motivos para programar em 
uma DAO: entrevista com Josh

A ShapeShift DAO recebeu uma 

oportunidade fantástica de parceria 

com o novo produto da Colony 

chamado Mission Control. Esse recurso 

permitirá que a ShapeShift exiba suas 

recompensas ativas (Bounties) e que 

os contribuidores recebam token CLNY 

adicionalmente.


ShapeShift DAO e Colony

Na medida que a Web3 ganha mais 

apelo e aplicação mainstream, olhos se 

voltam para o controle de qualidade e 

confiabilidade de novos protocolos e 

serviços. É mais importante agora do 

que nunca para as soluções Web3 

DeFi, como a ShapeShift, continuar 

liderando a tarefa de garantir um 

produto de qualidade, seguro e estável 

para os usuários. 

Como uma DAO garante 

a qualidade?
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GUILDA DA ENGENHARIA PROMOVE OPORTUNIDADES 

programar no mundo cripto, DAOs por natureza são um espaço perfeito para você experimentar. Com a informação e a 

estrutura de uma DAO sendo completamente transparente e disponível totalmente online, qualquer um pode entrar e começar 

a trabalhar relativamente rápido. Josh declarou: "É incrivelmente fácil para alguém entrar no servidor  Discord da ShapeShift 

DAO   ou visitar nosso website, aprender sobre a DAO e começar a contribuir com o código. Qualquer pessoa pode - e é 

encorajada a - fazer perguntas, participar dentro do DAO e estar presente na comunidade".   é um ótimo lugar para 

obter mais informações sobre como começar. 


Queremos construir uma comunidade dinâmica e robusta em torno de um sistema totalmente de código aberto. Os 

desenvolvedores da comunidade são bem-vindos a participar das chamadas da comunidade no   para ver 

demonstrações, discutir melhorias ou participar de discussões gerais sobre tópicos dos produtos da engenharia.


Discord

Este link

ShapeShift’s Discord

Leia mais...

Com um número crescente de 

engenheiros procurando entrar na 

Web3 e no espaço DAO, muitos não 

sabem ao certo por que eles podem 

querer programar em uma DAO versus 

qualquer outro lugar. A ShapeShift DAO 

- uma empresa anteriormente 

centralizada - é um exemplo brilhante 

de como trabalhar em um DAO pode 

ser um caminho de carreira viável - 

.


 Se você está procurando começar a 

leia 

mais sobre Josh aqui

Motivos para programar em uma DAO: 
entrevista com Josh

velocidade do espaço criptográfico e DeFi, você precisa entender que nunca haverá um processo testado e comprovado para 

qualquer coisa”, disse Tyler. Um dos elementos que permitiram que o fluxo de trabalho da ShapeShift fosse tão eficaz e 

maleável é sua capacidade de projetar procedimentos flexíveis que carregam uma linguagem coletiva entre o fluxo de trabalho 

de engenharia e o seu próprio.


Com o desenvolvimento dessa linguagem comum, a Guilda de Operações é agora um excelente local para as pessoas se 

apresentarem e conhecerem a ShapeShift DAO e aos serviços oferecidos. Quando perguntado sobre a facilidade de entrada no 

fluxo de trabalho, Tyler respondeu: “As operações são um bom ponto de entrada para todos os outros acontecimentos em 

nosso ecossistema”.


Leia mais...

Conversamos com o chefe da Guilda 

de Operações – Tyler – para entender 

melhor como a ShapeShift continuou a 

garantir a qualidade e o serviço do 

produto desde sua metamorfose para 

DAO.


Um dos muitos benefícios de uma DAO 

é  flexibilidade em suas etapas e 

direção iterativas - ao contrário de um 

sistema tradicional, corporação 

limitada por procedimentos rígidos e 

burocracia. “Especialmente, com a

Como uma DAO garante a garantia de qualidade?
Entrevista com Tyler ShapeShift

 aplicativos que incentivam os usuários, geram receita e impulsionam o crescimento de forma autônoma.


Confira as recompensas disponíveis e comece a contribuir para a ShapeShift DAO agora mesmo .


Colony é um aplicativo totalmente descentralizado - DAO's podem estruturar suas em equipes para dividir e gerenciar qualquer 

projeto. Desde a descentralização, a ShapeShift DAO encontrou uma maneira de recompensar eficientemente os colaboradores, 

com total segurança, e isso só é possível por meio de nossa parceria com o sistema Colony. O Colony permite que os líderes de 

Guildas, nomeados pela DAO, solicitem financiamento do Tesouro da DAO e o aloquem a contribuidores individuais, esquadrões 

ou outras despesas de sua Guilda.


aqui

Leia mais...


Para fortalecer ainda mais nossa 

parceria, a ShapeShift DAO recebeu 

uma oportunidade fantástica de 

parceria com novo produto da 

Colony, chamado Mission Control. 

Esse recurso permitirá que a 

ShapeShift exiba suas recompensas 

ativas (Bounties), permitindo que os 

contribuidores recebam tokens CLNY 

adicionais assim que concluírem suas 

tarefas. A ShapeShift está animada 

com este lançamento e agradece aos 

desenvolvedores do Colony por criar

ShapeShift DAO e Colony

 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

Vamos descentralizar o mundo! 
"Este é o melhor dia!"
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