
Desde nosso início como DAO, 
procuramos uma solução de 
gerenciamento de conhecimento 
na Web3 que consolidasse 
facilmente todo o nosso 
conteúdo escrito para o público 
em geral, ao mesmo tempo em 
que daria à nossa comunidade 
mais controle sobre acesso e 
informações. O lobby nos 
permitiu dar passos adiante 
como DAO em direção a esse 
objetivo. Digite: Lobby.so


Leia mais...



Lobby: Levando a ShapeShift 
Para Novos Horizonte

Os players do mercado de 
criptomoedas brasileiro e latino 
se reuniram na IX Bitconf de 20 a 
22 de maio. Cerca de 2.500 
pessoas e 45 empresas foram 
apresentadas a ShapeShift DeFi 
Universe em uma experiência 
imersiva que trouxe o estilo as 
DAOs e tomou o mercado 
tradicional de criptomoedas.


Leia mais...

Equipe ShapeShift 
LatAm na Bitconf 2022

A ShapeShift tem o prazer de 
anunciar a integração da 
provedora de on/off-ramp Banxa 
à nossa nova plataforma web. 
Essa migração do aplicativo 
legado para nosso novo 
aplicativo da Web de código 
aberto agora permitirá que você 
compre criptomoedas em poucos 
minutos. Escolha sua forma de 
pagamento preferida: 
transferência bancária, cartão de 
crédito, transferência bancária 
ou opções digitais como Apple 
Pay. 


Leia mais...

ShapeShift integra 
Banxa

A maioria das DAO constitui-se sem qualquer 
hierarquia, desde o começo de suas atividades. A 
ShapeShift fez história como a primeira empresa a 
anunciar que sua intenção de descentralizar toda 
sua estrutura corporativa e tornar aberto todos os 
seus códigos, em Julho de 2021. Navegando por 
águas inexploradas, o estabelecimento da FOX 
Foundation é uma solução que oferece um grau de 
neutralidade - a Fundação não é liderada nem pela 
ShapeShift AG ou pela ShapeShift DAO, mas possui o 
objetivo de descentralizar os ativos e sua 
infraestrutura o máximo possível, usando soluções 
descentralizados existentes e que logo estarão 
disponíveis.


Leia mais...

O contrato da FOX Foundation incluirá: hospedar e 
manter toda a infraestrutura centralizada e legada 
para a Shapeshift até que esses sistemas possam 
ser migrados para alternativas descentralizadas e 
desativados, lidando com coisas necessárias que a 
própria DAO não pode hoje (como pagar contas em 
moeda fiduciária e servidores de hospedagem) e 
apoiar a DAO na substituição de todas as 
dependências centralizadas por alternativas 
descentralizadas (como substituir a infraestrutura 
de backend da ShapeShift por FOXChain, um projeto 
de infraestrutura descentralizado em 
desenvolvimento com Coinbase Cloud)


ShapeShift AG forma a FOX Foundation

Migrar sua carteira nativa ShapeShift para nosso 
novo aplicativo da Web de código aberto ficou mais 
fácil - e abre o mundo do DeFi em uma única 
interface! Os usuários que criaram uma carteira 
ShapeShift nativa por meio de nosso aplicativo 
móvel ou beta.shapeshift.com podem inserir seu e-
mail e senha ShapeShift para importar sua carteira 
ShapeShift existente do aplicativo legado para o 
novo aplicativo Web de código aberto.


Para continuar acessando sua conta ShapeShift, 
você deve fazer backup de sua frase de recuperação 
secreta de 12 palavras.


Isso só terá que ser feito uma vez, pois não 
mantemos/rastreamos mais as informações da 
conta do usuário - não há mais logins!


Estamos muito animados para continuar oferecendo 
a você mais ativos, capacidades e recursos à medida 
que exploramos a inovação em DeFi. Se vocês tiver 
alguma dúvida, leia o artigo do Help Desk ou envie 
um ticket para o .


¡Visite  para migrar para nosso 
aplicativo web de código aberto agora!


helpdesk oficial da ShapeShift

app.shapeshift.com

Leia mais...

Com a aprovação do SCP 78, o Comitê de Gestão e 
Diversificação do Tesouro da ShapeShift foi 
autorizado a usar a Porter Finance para cumprir seu 
mandato de aumentar a quantidade de stablecoins 
que a DAO detém. Para garantir o financiamento 
das operações da DAO, o TMDC criou o mandato 
para aumentar a quantidade de stablecoins no 
tesouro para mais de US$ 10 milhões por meio de 
várias estratégias. A aprovação da Proposta SCP 78 
significa que a Porter Finance será uma dessas 
estratégias.


Isso dá início a uma relação harmoniosa entre 
ShapeShift e Porter Finance. Como um usuário 
inicial, a ShapeShift deu um feedback de produto 
inestimável à Porter Finance e contribuiu para o 
design de seus primeiros produtos: Bonds simples e 
convertíveis. Estamos ansiosos para trabalhar com a 
ShapeShift para continuar iterando e resolvendo os 
problemas que as DAOs estão enfrentando! 
ShapeShift, mais uma vez, encontra-se na 
vanguarda da inovação, ajudando a construir o 
nascente mercado de crédito para DAOs.


No verdadeiro estilo Web3, a ShapeShift DAO 
também receberá a propriedade do protocolo 
Porter por fazer parte do grupo de lançamento. Isso 
alinha a Porter com os interesses da ShapeShift DAO 
e também recompensa a ShapeShift DAO por sua 
apoiadora inicial.


Leia mais...

Migrações da ShapeShift 
para Carteira Nativa

ShapeShift Torna-se a Primeira Parceira a 
Ser Lançada Pela Porter Finance
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Molde o futuro da ShapeShift

PARTICIPE DA DAO

GratiDAO!  

Momentos incríveis!
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