
podem ser adicionadas ao ShapeShift. A integração 
do Cosmos foi construída pensando nos 
engenheiros; facilitando a implementação de 
qualquer chain Cosmos SDK.


Ao implementar o suporte da Cosmos SDK no stack 
da ShapeShift a partir do HDWallet (começando com 
a carteira nativa da ShapeShift e passando para a 
Keepkey no futuro), através da aplicação web da 
ShapeShift e da Chain Adapters, para Unchained, a 
ShapeShift se tornará o lugar mais fácil para as 
novas redes Cosmos construírem seus 
ecossistemas. Nosso objetivo é tornar a integração 
de uma nova chain, carteira ou protocolo mais fácil 
para os desenvolvedores, permitindo-lhes alavancar 
nossa comunidade existente de usuários e suporte 
de carteira de cross-chain, enquanto aproveitam a 
simples e elegante UI/UX pela qual a ShapeShift é 
conhecido.


Leia mais...

Os usuários da carteira ShapeShift agora têm acesso 
a toda a gama de funcionalidades da Cosmos. Isto 
significa que os usuários nativos de carteiras podem 
enviar, receber, visualizar o histórico de transações e 
participar das oportunidades de stake (delegar, 
retirar a delegação, reivindicar recompensas)一
incluindo o . Em 
breve, os usuários da ShapeShift Cosmos poderão 
usar o IBC (Inter-Blockchain Communication 
Protocol) da Cosmos para transferir ativos de uma 
zona da Cosmos para outra. 


Além disso, a ShapeShift agora oferece suporte a 
Cosmos e ao Cosmos SDK nos seguintes repositórios 
de código aberto: HDWallet- , 

, , e . 


Talvez um dos aspectos mais empolgantes da 
integração do Cosmos seja suas implicações na 
velocidade em que as novas chains Cosmos SDK

validador da ShapeShift na Cosmos

ShapeShift nativo Chain 
Adapters Unchained aplicação web da ShapeShift

ShapeShift Integra Funcionalidade de Cosmos para                                    
Usuários em sua Carteira Nativa!

O que acontece quando alguém, em qualquer parte 
do planeta, pode construir novas plataformas 
inovadoras num sistema financeiro aberto e 
transparente onde os protetores tradicionais se 
tornam totalmente inúteis?


As respostas revelam-se diariamente à medida que 
o grande cripto-experimento se transforma e evolui. 
E aqui na ShapeShift DAO, temos um lugar na 
primeira fila para a ação!


A ShapeShift encarna os valores centrais do mundo 
cripto de descentralização, transparência, ausência 
de permissões, e empoderamento do usuário 
através da auto-custódia dos ativos digitais. Estes 
valores infundem tudo o que fazemos, desde 
alimentar uma vibrante comunidade global de 
contribuidores até construir uma plataforma aberta 
à qual todo o tipo de projetos cripto podem ligar-se.


Da nossa perspectiva, aqui na fronteira do mundo 
das criptomoedas, podemos dizer uma coisa com 
confiança: a quantidade e qualidade dos projetos 
que partilham estes valores está a acelerar a um 
ritmo insano.


Leia mais...

A KeepKey é um dispositivo de hardware, físico, que 
ajuda a proteger os fundos dos usuários contra 
hackers e reforça a segurança dos ativos digitais. O 
dispositivo utiliza software de carteira localizado no 
dispositivo, assumindo o gerenciamento da geração 
e armazenamento da chave privada junto com a 
assinatura das transações. A KeepKey possui um 
gerador de números aleatórios embutido para 
chaves privadas, que funciona em combinação com 
a "aleatoriedade" fornecida pelo computador do 
usuário. Depois que a chave privada é gerada pela 
KeepKey, o usuário tem a opção de criar uma frase 
de recuperação de 12, 18 ou 24 palavras, que pode 
ser usada para recuperar o dispositivo sem 
comprometer suas chaves privadas.


A nova interface KeepKey permitirá que os 
usuários:

 Limpem o dispositivo KeepKey dele
 Contem com opções mais flexíveis com o tempo 

limite do dispositiv
 Atualizem o PIN e gerenciem as configurações de 

cache do PI
 Criem etiquetas personalizadas para suas 

carteira
 Habilitem ou desabilitem a segurança de senha 


Esses novos recursos continuam a reforçar a 
KeepKey como a carteira de hardware mais indicada 
para ser emparelhada Versão 2 da ShapeShift, 
fornecendo aos usuários o mais alto nível de 
usabilidade e segurança. A ShapeShift e a KeepKey 
são parceiras há muito tempo e sempre procuraram 
trazer conveniência e acesso ao mundo expansivo 
do DeFi; e estamos trabalhando para tornar a 
parceria ainda melhor.


Leia mais...

vFOX: alocações estratégicas para 
projetos de criptografia em estágio inicial

Ecossistema KeepKey 

está renovado
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Molde o futuro da ShapeShift

PARTICIPE DA DAO

GratiDAO!  
Momentos incríveis!  

Nossa série começa com Willy 
Ogorzaly, ou "Willy Fox", antigo 
gerente de produtos da 
ShapeShift centralizada e atual 
head de descentralização da 
FOX Foundation (responsável 
em parte pela bem sucedida 
transição para DAO)


Leia mais...

Olhando Através do 
Espelho: Willy Ogorzaly

Nossa série continua com Jon 
ShapeShift, antigo Diretor 
Executivo de Protudo e co-
fundador da ShapeShift. Depois 
de dedicar décadas no avanço 
das inovações em cripto, Jon é 
intimamente engajado com a 
DAO e entusiasmado sobre o 
que está por vir. 


Leia mais...

Olhando Através do 
Espelho: Jon ShapeShift

ShapeShift é a primeira empresa 
estabelecida para transforma-se 
totalmente de uma entidade 
centralizada para uma 
organização autônoma 
descentralizada (DAO). Com mais 
de seis meses nisso, nós nos 
reunimos com três visionários 
que motivou este movimento 
para ver se a realidade 
combinava com nossas 
expectativas


Leia mais...

Olhando Através do             
Espelho: Erik Voorhees

https://medium.com/@ShapeShift.com/shapeshift-integrates-cosmos-functionality-for-native-wallet-users-6974c03086ad
https://www.mintscan.io/cosmos/validators/cosmosvaloper199mlc7fr6ll5t54w7tts7f4s0cvnqgc59nmuxf
https://github.com/shapeshift/hdwallet/tree/master/packages/hdwallet-native
https://github.com/shapeshift/lib/tree/main/packages/chain-adapters
https://github.com/shapeshift/lib/tree/main/packages/chain-adapters
https://github.com/shapeshift/unchained
https://github.com/shapeshift/web
https://medium.com/@ShapeShift.com/introducing-vfox-strategic-allocations-for-early-stage-crypto-projects-91a5878f18c4
https://medium.com/@ShapeShift.com/shapeshifts-keepkey-support-grows-6a23e9883f1
https://www.tokemak.xyz/
https://fox.shapeshift.com/fox-farming
https://shapeshift.zendesk.com/hc/en-us/articles/4409608212493-How-To-Provide-Liquidity-On-SushiSwap-To-Earn-FOX
https://app.thorswap.finance/pool/ETH.FOX-0XC770EEFAD204B5180DF6A14EE197D99D808EE52D
https://app.elk.finance/#/elk
https://app.ichi.org/vault
https://app.rari.capital/fuse/pool/79
https://giveth.io/givfarm
https://app.agavefinance.eth.limo/
https://app.bancor.network/eth/data/
https://app.shapeshift.com/
https://app.rari.capital/fuse/pool/6
https://app.rari.capital/fuse/pool/79
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/
https://twitter.com/ShapeShift
https://twitter.com/ShapeShift
https://www.youtube.com/channel/UCrZ2Ml63kLwZJ6amqoGaZeQ
https://www.youtube.com/channel/UCrZ2Ml63kLwZJ6amqoGaZeQ
https://app.boardroom.info/shapeshift/overview
https://forum.shapeshift.com/
https://twitter.com/ShapeShift_io
https://medium.com/@ShapeShift.com/through-the-looking-glass-clearly-willy-ogorzaly-e0ab21c3aef
https://medium.com/@ShapeShift.com/through-the-looking-glass-clearly-jon-shapeshift-e9990433df00
https://medium.com/@ShapeShift.com/through-the-looking-glass-clearly-erik-voorhees-996cecc24329

