
Serviço de custódia avançada 
para criptoativos



Atualmente no Brasil, 16% da população - 35,4 

milhões de pessoas - são consideradas 

investidores em criptomoedas.



E cada vez mais a segurança e privacidade tem 

sido preferência no ambiente escolhido para 

realizar investimentos e reservas financeiras 

digitais.

Cenário de Adoção Cripto
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HACKERS



Agentes maliciosos estão 
constantemente explorando 

novas maneiras de roubar 
criptoativos.

ARMAZENAMENTO EM 
HARDWARE  

Ao perder as chaves privadas 
de uma carteira fria, não é 

possível mais ter acesso aos 
fundos ali armazenados.

SERVIÇOS TRADICIONAIS



A maior parte das corretoras 
e instituições não possuem 

custódia 100% off-line de 
criptoativos, ficando mais 

suscetíveis a ataques hackers.

problemas
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hackers investem milhões

para roubar bilhões

Um levantamento feito pela 

Chainanalysis aponta que, em 2021, cerca 

de US$ 14 bilhões em criptoativos 

foram roubados devido a falhas e 

deficiências em carteiras digitais.
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A solução: Cold Vault

Um cofre frio (cold vault) é uma infraestrutura de segurança 
altamente avançada, em que os ativos ali armazenados 
permanecem 100% off-line, eliminando qualquer vetor de 
ataque hacker.



Sua comunicação é unidirecional, e isso significa que os 
dados apenas são enviados, nunca recebidos.

 

É a única solução no mercado que pode criar, assinar e 
enviar transações a blockchain sem estar conectada a 
internet, proporcionando um inigualável nível de 
segurança.

Para que os criptoativos estejam seguros e 

livres de qualquer superfície de ataque, é 

necessário uma solução que os mantenha 100% 

off-line e com várias camadas de segurança.

 Segurança baseada em um cofre 
verdadeiramente air-gapped - nunca 
conectado à Internet e simplesmente 
não pode ser hackeado



 Multisig como processo de assinatura



 Ativos mantidos em contas 
segregadas e seguradas



 Transações seguras por conexão 
unidirecional: os dados só podem sair 
do cofre, nunca entrar.
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Segurança de ponta a ponta para 
gerenciar e guardar ativos digitais

O Cold Vault traz os benefícios inerentes da nova 
economia digital por meio de uma infraestrutura 
segura e distribuída. 



É uma plataforma com tecnologia de ponta, 
composta por várias camadas de segurança, 
permitindo o armazenamento frio de ativos 
digitais. 



Aliado a isso, sua solução em MPC permite que 
milhares de transações acontecam em 
segundos, sendo muito mais rápido que qualquer 
carteira MPC disponível.


A tecnologia elimina os vetores tradicionais de 
ataques na blockchain, ao mesmo tempo em que 
oferece agilidade de criptografia incomparável. 

fique fora da 
estatística de hacking!
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controle sobre

chaves privadas

Para quem deseja gerenciar e ter controle sobre suas chaves 
privadas, é possível optar pelo serviço de custódia Self-
Managed.



Ele fornece uma ampla grade de funcionalidades dedicada 
para aqueles que desejam possuir controle sobre a gestão 
de suas chaves e acesso ao armazenamento.



Defina as funções para acessar os ativos da sua organização: 



- Introduza limites por aprovador

- Limites de gastos

- Permissões para envio

- Exigências para movimentação

     Movimentação segura e contínua de ativos entre 

carteiras frias e quentes


     Chaves privadas geradas em um ambiente off-line, e 

nunca expostas em uma rede conectada a internet, 

reduzindo o risco;


     As carteiras frias são protegidas pelo sistema de multi-

assinatura, eliminando os riscos em pontos de falha 

únicos.


     As carteiras podem ser configuradas para limitar seu 

acesso a nível organizacional, de acordo com as regras 

definidas pelo próprio cliente.

Saque

Depósitos

Armazenamento frio

autogerenciado

Hot Wallet
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amplo acesso a 

tecnologia blockchain

Com seus criptoativos custodiados no Cold Vault, é possível 

ter acesso a uma ampla variedade de blockchains em 

camada 1, camada 2, contratos inteligentes e serviços DeFi.

1) Acesso a DeFi


É possível acessar inúmeros protocolos DeFi e aproveitar todas as inovações desse 

ambiente, como yield farming e serviços financeiros on-chain


2) Cold Staking


Possibilidade de mineração no consenso Proof-of-Staking, em que os ativos permanecem 

trancados por um período de tempo para validar transações na blockchain, e assim, ganhar 

novas moedas ou tokens como recompensa.


3) Custódia de NFTs


Tokens não fungíveis podem ser custodiados no Cold Vault, permitindo assim armazenar 

colecionáveis digitais valiosos em um ambiente de segurança único no mercado.

Não se limite a segurança de 

exchanges e wallets! Seus ativos 

digitais precisam estar protegidos 

com o mais alto nível de tecnologia. 

Você tem a liberdade de utilizar 

qualquer ambiente cripto, e seus 

ativos merecem ser custodiados de 

maneira independente no Cold Vault. 

maior nível de segurança!
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A maior cobertura de seguro em ativos digitais, 

cobrindo até US$ 500 milhões!

cobertura de seguro
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Os bens estão cobertos em caso de:



- Hacks de terceiros do ambiente de armazenamento a frio


- Cópia ou roubo de chaves privadas


- Perda de material chave devido a desastres naturais



Garanta a eficiência e segurança 
dos processos de transferência e 
armazenamento de criptoativos

Eficiência e Segurança

com a cust.on

NÃO somos para todos: somente para os interessados em 
usar serviços de criptografia e usufruir de novas 
oportunidades de negócios em um mercado com amplo 
espaço para o crescimento.

A Cust.ON traz soluções para quem deseja imergir no 
universo de criptoativos. O principal objetivo é 
permitir que players institucionais e privados acessem 
e operem no mercado de criptomoedas mantendo e 
utilizando seus fundos com segurança.
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Maximize sua participação 
em cripto

Cold Vault: utilizamos cold vault 100% 

desconectado (off-line), proporcionando 

transações seguras na blockchain sem nenhuma 

conexão com a internet, eliminando qualquer 

possibilidade de ataques hackers.

MPC: diferente de outras soluções limitadas a 

apenas 2 co-signatários por conta de problemas 

com performance, o sistema MPC da CUST.ON 

consegue trabalhar com uma quantidade 

ilimitada deles, e é considerado o mais rápido do 

mercado. Todos os tipos de

criptomoeda Tokens de segurança

1001

0100

1010

Tokens de Real

EstateUtility tokens

Suporte de smart 

contract

Hot wallet: ou carteira quente são carteiras digitais 
capazes de armazenar, em espaços virtuais, as 
chaves privadas dos investidores em criptoativos, 
ou seja, funcionam conectadas à internet.
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www.braexmarket.com.br

www.cust-ai.io

www.tokenaim.com.br

www.bank-ai.io

www.2ndmarket.com.br


