
pontos de atrito abordados no aplicativo possam ser 
feitos. As duas versões são claramente rotuladas 
para os usuários com duas URLs diferentes, não 
causando confusão quanto às diferenças entre as 
duas. Se o usuário visitar app.shapeshift.com, ele 
será solicitado a escolher se deseja ativar ou 
desativar o compartilhamento de dados. Em troca 
de optar por compartilhar métricas de uso 
anônimas, os usuários receberão acesso antecipado 
aos recursos.


Fique tranquilo, a menos que um usuário opte por 
aceitar nossa versão de análise por meio de 
app.shapeshift.com, ele continuará usando a 
plataforma ShapeShift com total privacidade.


Leia mais...

As análises são extremamente importantes para 
qualquer provedor de aplicativos de software evoluir 
a experiência do usuário e informar as decisões 
sobre o produto. No entanto, a ShapeShift tem um 
compromisso firme de garantir a privacidade do 
usuário, algo que respeitamos muito. Após longas 
discussões e feedback da comunidade, nasceu uma 
ideia. Agora estamos fornecendo duas versões do 
nosso novo aplicativo da Web de código aberto: uma 
é a verdadeira experiência opt-in e a totalmente 
“versão privada que não coleta dados de qualquer 
tipo (e é usada pela maioria de nossos usuários).


A integração da Pendo na nova versão do nosso 
aplicativo da web nos ajudará a responder a 
perguntas relacionadas ao produto para que 
melhorias rápidas e direcionadas e quaisquer 

ShapeShift lança nova versão do aplicativo da Web de                 
código aberto

Muito foi realizado em tão pouco tempo no caminho 
para a descentralização completa da ShapeShift 
DAO. Na verdade, eu diria que a ShapeShift DAO já é 
uma das organizações mais descentralizadas, 
porque o poder está nas mãos da comunidade e dos 
detentores de tokens. Qualquer pessoa pode 
participar a qualquer momento para se envolver e 
deixar sua voz seja ouvida no  da DAO ou no 

. Tem sido inspirador ver a comunidade se 
formar e assumir a missão ShapeShift DAO, cada um 
à sua maneira.


Uma coisa a observar é a rapidez com que a DAO 
evoluiu como organização. Nas organizações 
centralizadas tradicionais, especialmente à medida 
que crescem para qualquer tamanho significativo, 
desenvolve-se a inércia burocrática, desafiando a 
evolução organizacional. É por isso que as mudanças 
tendem a ser lentas e lentas na maioria das 
organizações tradicionais; por outro lado, a 
ShapeShift DAO se transformou orgânica e 
rapidamente ao longo de um único ano. Isso inclui 
experimentos sobre como o trabalho é feito, seja 
por meio das principais workstreams, o tesouro da 
DAO, recompensas de vários tipos e todos os tipos 
de contribuições da comunidade em geral. A 
evolução da DAO também inclui a inovação em 
novos produtos e serviços, como FOXy e FOXChain, 
bem como a atribuição de liderança (e alterações 
subsequentes a essa liderança) nas workstreams da 
DAO, conforme necessário. O debate em torno de 
qual deveria ser o propósito e os objetivos da DAO 
está sempre evoluindo com a comunidade e à 
medida que as oportunidades de mercado mudam.


Discord
Forum

Leia mais...

Anunciamos que os detentores de FOX e FOXy 
receberiam um crédito para mint de U$50 na 
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 sem KYC no nosso 
aplicativo web detido pela comunidade. Felizmente, 
nossa amigável comunidade FOX está aqui para 
ajudar a explicar!


Unstoppable Domains é uma plataforma líder para 
identidade digital Web3 com mais de 2,4 milhões de 
domínios NFT registrados. Quando você compra um 
domínio NFT da Unstoppable Domains (eles 
começam em U$20), esse domínio se torna um 
proxy para seu endereço de criptomoeda, seu login 
na web descentralizada e seu nome de usuário 
universal. Melhor ainda, você pode pagar pelo seu 
domínio uma vez e ele será seu para sempre, ao 
contrário da propriedade tradicional de domínio 
Web2. Com a integração da ShapeShift, estamos 
permitindo que nossos usuários usem esses 
domínios NFT para substituir endereços de carteiras 
ao enviar e receber as principais criptomoedas, 
tornando as transações mais simples e fáceis de 
usar.


Leia mais...

Aniversário de um ano da ShapeShift 
– Insight de Jon ShapeShift


ShapeShift: Transformando o Envio e  recebimento     
de criptomoedas com Unstoppable Domains
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PARTICIPE DA DAO

GratiDAO!  
Momentos incríveis!

Esta proposta aprovada 
reorganiza a workstream de 
marketing e crescimento e cria a 
separação entre globalização e 
América Latina, ao mesmo 
tempo em que reduz o 
orçamento geral da workstream. 
O objetivo dessas mudanças é 
estabelecer um novo líder da 
workstream singular que possa 
executar marketing e 
crescimento com um orçamento 
muito mais conservador com 
uma equipe focada.


Leia mais...

Consolidação da workstream 
de marketing, crescimento e 

globalização


ShapeShift DAO anunciou 
suporte para 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.


Leia mais...

Suporte para 
carteira Tally Ho

Nossas recompensas de farming 
FOX/ETH foram estendidas! O 
programa de recompensas 
Uniswap permite que os 
detentores de FOX forneçam 
liquidez na Uniswap v2 e façam 
stake com seus tokens LP no 
contrato de recompensas de 
staking da ShapeShift em troca 
de tokens FOX distribuídos 
durante o período de quatro 
meses e meio.


Leia mais...

As recompensas de farming 
do FOX/ETH continuam!
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