
Invista agora1Fale com a Coinext

Aporte mínimo
R$ 100,00

Prazo
48 meses

Tipo de risco 
Propriedade Intelectual

Tipo 
Royalties Musicais

222,9% CDI

Operação Royalties Musicais 
TÍTULO DA OPERAÇÃO (TBC)

$

Diversifique a sua carteira de investimentos! Invista e receba mensalmente os pagamentos dos royalties musicais provenientes de obras 
de autoria e/ou coautoria do Fabricio Fafa, Ray Antonio, Bozo Barreti, Dito Carvalho e Pierre Onassis.

O investimento é possível pela parceria da Coinext, com a Hurst Capital S.A (“Hurst Capital” e Músicas   do Brasil Ltda. ("Músicas do Brasil") 
empresa de originação de royalties musicais pertencente ao grupo econômico da Hurst Capital, que adquiriu os recebíveis de todos os 
direitos das obras de autoria e/ou coautoria Onassis e repassou o direito de venda desses ativos para a Coinext.

Assim, a Músicas do Brasil é remunerada mensalmente pelo direito de execução pública das obras owra adquiridas, isto é, a utilização e 
execução das obras em locais de frequência coletiva em diversos segmentos como cinema, shows, música ao vivo, streaming, rádio, TV 
aberta e TV por assinatura, e trimestralmente pelos demais direitos, provenientes dos direitos mecânicos, ou seja, direitos de reprodução 
e de distribuição, direitos de sincronização, envolve os direitos provenientes de todas as modalidades que as obras são exploradas 
comercialmente em quaisquer mídias , sendo que os valores recebidos serão repassados periodicamente aos investidores da Coinext.  

Com a distribuição mensal aos investidores, o retorno esperado para a operação no cenário base é de IPCA + 14,02% a.a. (líquido de fees e 
bruto de impostos), com um múltiplo total de saída da operação de aproximadamente 2,51x e um horizonte de investimento de 48 meses. 

Sumário de investimento

Como são feitos seus pagamentos?
1. Negociação e Aquisição do ativo
A Músicas do Brasil adquire os recebíveis de todos os direitos gerados pela exploração comercial das obras musicais e/ou literomusicais de 
autoria e/ou coautoria pertencentes a esta operação, para a disponibilização do ativo aos investidores da Coinext;

2. Arrecadação
O ECAD (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) arrecada das fontes pagadoras os direitos de execução pública provenientes da 
execução das obras musicais dos catálogos ora adquiridos.

Sempre que uma obra pertencente a esta operação for reproduzida em algum DSP (digital service provider), como Spotify, Youtube, TikTok, 
Instagram, em emissoras de TV, ou em qualquer empresa conveniada às associações de gestão conjunta, como a UBEM, por exemplo, 
haverá a remuneração dos direitos mecânicos, que englobam os direitos de reprodução e de distribuição. 

Haverá também remuneração das obras que integram os catálogos quando elas forem fixadas em fonograma, incluídas  em  produções 
audiovisuais ou publicitarias, e diversas outras modalidades  de exploração comercial dessas obras musicais.

3. Distribuição ao titulares de direitos
Os valores arrecadados pelo ECAD são distribuídos mensalmente aos titulares dos direitos de acordo com o cronograma de distribuição do próprio ECAD.  
[link];

Os valores recebidos pelas demais fontes pagadoras, referentes aos direitos de reprodução, sincronização e aos demais direitos, serão 
distribuídos trimestralmente aos titulares dos direitos.

4. Distribuição aos investidores
Os valores recebidos pela Músicas do Brasil, que prestará os serviços de depósitos dos recebíveis e serão repassados à Coinext e 
distribuídos mensalmente aos investidores.

https://lp.coinext.com.br/roalties-musicais
https://coinext.zendesk.com/hc/pt-br/requests/new
https://www4.ecad.org.br/calendario-de-distribuicao-ecad/
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Todos os custos e fees da operação estão sendo considerados no cálculo da taxa de retorno esperada.

Custos e fees
TRANSPARÊNCIA

CENÁRIO
BASE

48 meses
Prazo Estimado

IPCA + 14.02%
Rentabilidade-TIR (a.a.)

222,9% CDI
Rentabilidade (%CDI)

1,57x
Múltiplo

CENÁRIO
OTIMISTA

48 meses
Prazo Estimado

IPCA + 18,72%
Rentabilidade-TIR (a.a.)

282,4% CDI 
Rentabilidade (%CDI)

1,75x
Múltiplo

CENÁRIO
PESSIMISTA

48 meses
Prazo Estimado

R$ 550.000,00
Exposição Máxima

R$ 550.000,00
Exposição Máxima

R$ 550.000,00
Exposição Máxima

IPCA + 9,42%
Rentabilidade-TIR (a.a.)

164,7% CDI
Rentabilidade (%CDI)

1,41x
Múltiplo

IMPOSTO DE RENDA

Até R$ 35 mil
+ de R$ 35 mil

0%
15%

VALOR ALÍQUOTA

Projeção de modelos 
Cenários

INVESTINDO

R$ 14.085,00
R$ 15.735,00

PESSIMISTA

BASE

OTIMISTA

INVESTINDO

50
K R$ 70.425,00

R$ 78.673,00

R$ 87.651,00 

PESSIMISTA

BASE

OTIMISTA

INVESTINDO

10
0K R$ 140.850,00

R$ 157.347,00

R$ 175.302,00 

PESSIMISTA

BASE

OTIMISTA10
K

R$ 17.530

https://lp.coinext.com.br/roalties-musicais
https://coinext.zendesk.com/hc/pt-br/requests/new
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A maioria das obras que integram os catálogos presentes nessa operação apresentam estabilidade nos recebíveis, e estão sempre 
presentes nos shows e produtos fonográficos dos artistas que as interpretam.

Integram essa operação trilhas sonoras de programas de TV. Toda vez que essas músicas tocam, o investidor é remunerado.

Trata-se de uma operação com a carteira de ativos de gêneros diversificados, o que diminui os riscos de performance, tronando a operação 
ainda mais atrativa.

Nesta operação constam diversos ativos do gênero sertanejo, que é responsável por mais de 30% do mercado da música no Brasil desde 
2017.  

• Fabrício Fafa é o nome por trás das obras “Milu” e “Chora Até Perder A Fala”, ambas interpretadas por Gusttavo Lima. O autor alcançou 
uma grande relevância no sertanejo por compor para grandes nomes deste segmento como Gusttavo Lima, Luan Santana, Dilsinho, 
Luana Prado, entre outros.

• Ray Antonio ficou conhecido por compor para Marília Mendonça, Gusttavo Lima e Henrique e Juliano. É o compositor de “Ciumeira”, 
que na versão interpretada por Marília Mendonça, acumula mais de 460.000.000 views no Youtube.

• Dito Carvalho é um compositor de extrema relevância no axé. O compositor emplacou grandes sucessos com os maiores artistas 
do gênero. Destacam-se entre os sucessos de autoria do compositor as obras” Dança Da Cordinha” e “A Nova Loira Do Tchan”, 
interpretadas pelo grupo É O Tchan. O compositor também ficou conhecido por compor a trilha de abertura do seriado de comédia “A 
Grande Família”, série de grande sucesso produzida e transmitida pela TV Globo.

• Pierre Onassis é um compositor de música brasileira. Banda Olodum, Ivete Sangalo e Banda Cheiro de Amor são alguns dos artistas 
que gravaram as obras do compositor. Uma das gravações da obra “Requebra”, de autoria do compositor, teve mais de 20.000.000 de 
views no Youtube.

• Bozzo Barretti é o compositor responsável pela trilha sonora de “Chiquititas”. Ex tecladista da banda Capital Inicial, o catálogo dele 
possui músicas de grande sucesso da banda, como “Fogo” e “Independência”. Além disso, seu catálogo de recebíveis conta com 
diversas músicas de programas infantis, como “Carrossel”, “O Papel das Histórias”, “Traçando Arte” e entre outras. Nesta operação 
constam, principalmente, ativos do gênero sertanejo, que é responsável por mais de 30% do mercado da música no Brasil desde 2017.

Por que investir Título da operação (TBC)?

Investir agora

https://lp.coinext.com.br/roalties-musicais
https://coinext.zendesk.com/hc/pt-br/requests/new
https://lp.coinext.com.br/roalties-musicais
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O acervo de música: Principais obras do portfólio

Milu

Intérprete: Gusttavo Lima

Visualizações: 333.173.595  views

Ciumeira

Intérprete: Marília Mendonça

Visualizações: 467.936.003 views

Chora Até Perder A Fala

Intérprete: Gusttavo Lima

Visualizações: 82.411.257 views

Não Deixo Não

Intérprete: Mano Walter 

Visualizações: 457.358.662 views

Santo Forte

Intérprete: Luan Santana e Dilsinho

Visualizações: 35.583.651 views

Sorte Que Cê Beija Bem 

Intérprete: Maiara e Maraisa 

Visualizações: 312.889.88 views

0:00 / 2:49 -1:27

Investir agora

1. Segundo o IFPI (International Federation of the Phonographic Industry), a receita global de música gravada cresceu 18,5% em 2021;

2. As receitas totais do mercado fonográfico global para 2021 foram de aproximadamente US$ 25,9 bilhões;

3. A receita da América Latina cresceu 31,2%, uma das maiores taxas de crescimento do mundo;

4. No mundo, o streaming ganhou destaque em 2021, representando 65% do total de receitas globais de música gravada;

5. É o sexto ano consecutivo que o mercado fonográfico brasileiro apresenta crescimento;

6.  É O mercado fonográfico brasileiro atingiu R$ 2,1 bilhões em 2021.

Por que ter royalties musicais na sua carteira? [link]

https://lp.coinext.com.br/roalties-musicais
https://coinext.zendesk.com/hc/pt-br/requests/new
https://lp.coinext.com.br/roalties-musicais
https://cms.globalmusicreport.ifpi.org/uploads/Global_Music_Report_State_of_The_Industry_5650fff4fa.pdf
https://cms.globalmusicreport.ifpi.org/uploads/Global_Music_Report_State_of_The_Industry_5650fff4fa.pdf
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Por que gostamos dessa oportunidade?

.  Investimento em um catálogo estável

A maioria das obras que integram os catálogos presentes nessa 
operação apresentam estabilidade nos recebíveis. 

.  Pagamentos mensais ao investidor

O investidor terá durante 48 meses uma renda mensal passiva, 
podendo, ao final da operação, vender o ativo. A operação 
realizará pagamentos mensais e irregulares, com seus valores 
dependendo das execuções digitais e públicas das músicas, além 
de variar de acordo com o regime de pagamento do mercado.

.  Ativos descorrelacionados

O desempenho do mercado fonográfico possui baixa correlação 
com o desempenho da bolsa e de demais mercados. Essa 
característica o torna bastante atrativo para momentos de 
incertezas político-econômicas, onde a volatilidade é esperada.

.  Rentabilidade a cada uso

Rentabilidade a cada uso: A cada execução pública, reprodução, 
sincronização ou qualquer modalidade de exploração econômica 
das obras que integram o catálogo de obras dessa operação, os 
royalties musicais serão pagos aos titulares dos direitos. Ou 
seja, a rentabilidade da operação advém do número de usos das 
obras.

https://lp.coinext.com.br/roalties-musicais
https://coinext.zendesk.com/hc/pt-br/requests/new
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Garantias e mitigantes

Riscos - O que você deve considerar?

• Due Diligence por Especialistas

Nosso processo de due diligence (legal, técnica e financeira) é 
conduzido por nosso time de especialistas antes da compra de 
qualquer ativo.

• Mercado consolidado e estável

A indústria fonográfica já é consolidada, organizada e estável no 
mundo, trata-se de um mercado que vem se desenvolvendo há 
mais de 200 anos.

• Cenários econômicos

Alterações no cenário econômico brasileiro, que tragam 
significativas quedas de receita para os indivíduos, ou que 
atrapalhem a captação de recursos e investimento para eventos 
culturais e artísticos, podem retardar o desempenho projetado 
para o catálogo nesse mercado.

• Número de reproduções, execuções, sincronizações

Esse risco compreende o portfólio de músicas em seu total não 
terem o número de usos esperado e, portanto, não retornem a 
receita esperada, principalmente por tratar-se de um catálogo 
novo. 

• Pirataria e Falsificação

Apesar do declínio da pirataria na indústria musical, ainda existe 
o risco de surgirem novos métodos de falsificação que podem ter 
efeitos adversos na geração de receita do portfólio musical.

• Mudança legislativa

Existem consultas públicas e projetos para reforma das Leis 
9.610/98 e 12.853/13, leis de direitos autorais, que podem 
impactar o fluxo de arrecadação.

• Inadimplência de algumas fontes pagadoras

Apesar do trabalho ativo do ECAD na cobrança dos direitos 
de execução pública, pode haver atrasos nos pagamentos e 
inadimplência de algumas das fontes pagadoras.

https://lp.coinext.com.br/roalties-musicais
https://coinext.zendesk.com/hc/pt-br/requests/new
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Exemplo de fluxo da carteira (execução pública)

Direitos mecânicos (digital)

Casas de Festa e 
de Diversão Música ao Vivo

Rádio + Direitos
Gerais

Show

Simulcasting
TV por 
Assinatura

TV Aberta + 
Direitos Gerais

Sonorização
Ambiental

HURST WALLET

PAGAMENTOS

Investir agora

Repassa/Envia
Informações de uso

Licença (blanket)

Licença (blanket)

Plataformas 
Digitais Backoffice

Intermediários
Autorais

(Abramus digital, etc)

Editoras Musicais
(Ubem)

HURST 
WALLET

https://lp.coinext.com.br/roalties-musicais
https://coinext.zendesk.com/hc/pt-br/requests/new
https://lp.coinext.com.br/roalties-musicais
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A apresentação foi preparada pela Músicas do Brasil e pela Coinext apenas com o propósito informativo, não sendo de forma alguma uma 
oferta vinculante. Todas as condições e termos da operação são definidos no Contrato de Cessão Parcial de Recebíveis de Royalties e Outras 
Avenças a ser assinado entre cada cliente e a Coinext. A operação descrita nesta página é de aquisição direta, por cessão civil de recebíveis 
de royalties musicais. A Coinext recebeu os direitos de venda dos recebíveis da Músicas do Brasil e, por isso, irá cedê-los aos clientes por sua 
conta e ordem, e atuará em conjunto com a depositária dos direitos patrimoniais até o seu pagamento, quando procederá ao repasse aos 
clientes. A oferta de aquisição deste tipo de crédito não constitui oferta pública de valor mobiliário, sendo que a operação não passou por 
qualquer avaliação ou registro  prévio perante a CVM ou qualquer órgão ou agência reguladora, uma vez que este tipo de título de crédito 
não consta no rol taxativo de valor mobiliário do art. 2º da Lei nº 6.385/76. A rentabilidade esperada advém, única e exclusivamente, do 
deságio sobre o valor de face projetado dos recebíveis de royalties de músicas e do número de utilizações das obras adquiridas de modo a 
gerar um retorno sobre o capital ao titular direito creditório na sua liquidação/pagamento. Apesar de a Músicas do Brasil ter envidado seus 
melhores esforços na análise prévia dos recebíveis, a Músicas do Brasil não se compromete com a exatidão das informações e previsões 
fornecidas aqui, tampouco com a atualização da apresentação, podendo alterar seu conteúdo sem aviso prévio aos clientes. A Músicas 
do Brasil. e a Coinext não dão declarações ou garantias de que as informações contidas nesta apresentação ou a própria apresentação 
estão completas ou precisas, nem por nenhuma omissão nesta apresentação ou em qualquer comunicação oral transmitida ao receptor ao 
longo de sua análise. As declarações, estimativas e projeções constantes desta apresentação refletem premissas da Músicas do Brasil e 
de terceiros, e estão sujeitas a incertezas e contingências econômicas e mercadológicas, como, por exemplo, o número de utilizações das 
obras, elemento que está fora do controle e ingerência da Músicas do Brasil e da Coinext ou de qualquer terceiro envolvido na operação. 
Os resultados podem divergir do previsto e estas divergências podem ser significativas. O conteúdo ainda não é, nem contém qualquer 
recomendação, indicação e/ou aconselhamento de aquisição, sendo de única e exclusiva responsabilidade do cliente a tomada de decisão. 
A Músicas do Brasil e a Coinext não garantem o pagamento por parte das entidades pagadoras da recompra pelo cedente, e exime-
se de qualquer responsabilidade, direta ou indireta, por todos e quaisquer prejuízos decorrentes de operações realizadas com base nas 
informações aqui previstas, notadamente relacionadas à decisão de aquisição do cliente. Caso algum cliente decida adquirir estes recebíveis 
de royalties de músicas, como todo e qualquer investimento, estará sujeito aos riscos e possibilidade de perdas patrimoniais que devem 
ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão. Portanto, uma decisão de aquisição recebíveis de royalties de músicas 
requer experiência e conhecimentos específicos. Recomenda-se que os interessados em adquirir os recebíveis consultem seus advogados, 
contadores, consultores financeiros e demais profissionais que julgarem necessários para auxiliá-los na avaliação da adequação ao perfil 
de investimento e dos riscos inerentes ao negócio com recebíveis.

Disclaimer

https://lp.coinext.com.br/roalties-musicais
https://coinext.zendesk.com/hc/pt-br/requests/new

