
ShapeShift tem o prazer de 
anunciar nosso suporte de 
carteira da Tally Ho! Tally Ho é 
uma carteira Web3 gratuita e de 
código aberto construída e 
operada pelas próprias pessoas 
que a usam - a comunidade! É 
uma resposta à mudança para 
software de código fechado 
administrado por empresas nas 
carteiras de criptomoedas mais 
populares de hoje. Uma 
alternativa de carteira de código 
aberto e de propriedade da 
comunidade era, e ainda é, 
necessária para que as 
comunidades descentralizadas 
prosperem.


Leia mais...

Suporte para carteira 
Tally Ho

Temos o prazer de anunciar o 
suporte da ShapeShift para as 
carteiras Keplr! Os usuários 
agora podem conectar sua 
carteira Keplr ao nosso novo 
aplicativo web e aproveitar todos 
os recursos do painel ShapeShift 
DeFi. O ecossistema Cosmos é 
um dos projetos baseados em 
blockchain de crescimento mais 
rápido, definido para permitir a 
interoperabilidade e a 
comunicação entre blockchains. 


Leia mais...

Suporte para carteira 
Keplr

Às vezes, no espaço de 
desenvolvimento da blockchain, 
nossos amigos e colegas de 
trabalho mais próximos podem 
parecer nada mais do que um 
pequeno avatar e um 
pseudônimo no  ou 

. Quando digo isso às 
pessoas, muitas vezes me 
perguntam: “Como você pode 
confiar nelas?” e honestamente, 
confio em alguns de meus 
colegas de trabalho e amigos 
anônimos mais do que em 
pessoas que conheci nas ruas.


Discord
Telegram

Leia mais...

A Trustless Village - Comentário do 

líder da LatAm: TheSmith

(Interplanetary Filesystem). 2 de junho de 2022 
marcou o dia em que a ShapeShift passou para a 
hospedagem descentralizada na IPFS. Isso significa 
efetivamente que o aplicativo ShapeShift não está 
mais sujeito aos problemas de hospedagem web2 
centralizada. Qualquer um pode agora pegar o 
cliente, construir e verificar o que está na IPFS e 
hospedar uma cópia por conta própria, outro marco 
importante na descentralização completa da 
ShapeShift. CDN (rede de entrega de conteúdo) ou 
DNS (sistema de nomes de domínio) não são mais 
pontos de falha para nosso aplicativo. Assim que 
lançarmos a FOXChain, nos concedendo acesso 
descentralizado aos dados, não haverá parte 
centralizada ou censurável em todo o stack; 
significando que a ShapeShift seria completamente 
imparável.


Leia mais...

Você já se perguntou o que aconteceria se sites 
como o YouTube ou a Wikipedia ficassem offline? 


A centralização traz outro problema, que é a 
censura. Como o conteúdo é hospedado em apenas 
alguns servidores, é fácil para os governos 
bloquearem	 o acesso a eles. Por exemplo, em 2017, 
a Turquia ordenou que os provedores de internet 
bloqueassem o acesso à Wikipedia porque o 
governo a chamou de ameaça à segurança nacional. 
Essencialmente, a centralização da internet não é 
uma coisa boa, especialmente quando você está 
lidando com ativos descentralizados em lugares 
como a app.shapeshift.com.


Para contornar as limitações da hospedagem 
centralizada, a ShapeShift DAO iniciou a jornada 
para descentralizar nosso frontend por meio da IPFS

IPFS: uma jornada para a descentralização completa

A recente parceria da ShapeShift com a Unstoppable 
Domains causou um grande impacto ao fornecer aos 
usuários veteranos e novatos do app.shapeshift.com 
ainda mais facilidade de uso ao enviar e receber BTC 
e ETH. Os usuários agora podem substituir endereços 
de carteira complicados por domínios NFT legíveis 
por humanos comprados de Unstoppable Domains 
para enviar e receber os ativos de criptomoedas mais 
negociados (BTC e ETH) sem taxas adicionais ou KYC, 
mas com a facilidade de enviar um simples e-mail. Os 
domínios NFT podem ser tão simples quanto 
Ethan.crypto, em comparação com os longos 
caracteres criptográficos que normalmente usamos 
ao negociar ativos.


 que os detentores de FOX e FOXy 
receberão um crédito $50 para mintar no 
Unstoppable Domains - então, é compreensível que 
muitos possam estar curiosos sobre o que é um 
domínio NFT, por que eles deveriam obter um e como 
eles podem usá-lo em nossa plataforma sem KYC, 
detida por nossa comunidade. Felizmente, os FOXes 
estão aqui para ajudar a explicar!


Anunciamos

Leia mais...

Esta página começou originalmente como uma 
 da comunidade em 25 de março. Ela dizia: 

"O token FOX é o centro da nossa plataforma de 
código aberto, mas hoje é tratado como todos os 
outros ativos: ele tem apenas uma página de ativos 
padrão. Os usuários da plataforma não têm muita 
maneira de utilizar seu token FOX. Esta página será 
a principal maneira de os usuários interagirem com 
os tokens FOX e aprenderem sobre seus 
superpoderes.


O raciocínio por trás da criação desta página é 
destacar as ações que as pessoas podem realizar 
com o FOX. O FOX é único entre todos os ativos que 
a ShapeShift suporta por razões óbvias (é nosso 
token de governança). Ele precisava ter uma posição 
de destaque em meio tantos ativos.


Queríamos oferecer de forma holística uma 
experiência para usuários do tokens FOX em que as 
pessoas pudessem:

 Saber mais sobre o token FO
 Comprar e vender tokens FO
 Enviar e receber tokens FO
 Ver seu saldo e rendimento atual de forma clara 

e viv
 Encontrar facilmente oportunidades para as 

quais eles podem usar o FOX, como governança, 
FOXy, fornecimento de liquidez, etc.

 Executar nessas oportunidades.


bounty

Leia mais...

Envio e recebimento fácil de criptomoedas

 com Unstoppable DomainsUma página. Tudo sobre FOX.
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Molde o futuro da ShapeShift

PARTICIPE DA DAO

GratiDAO!  
Momentos incríveis!
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