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INFORMAÇÃO AO SETOR 
 

EXPOMUSIC – FEIRA INTERNACIONAL DA MÚSICA, ÁUDIO, ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS 
 
Tendo em vista que: 
 

1- O mercado de instrumentos musicais, acessórios, som profissional e demais produtos do ramo têm 
apresentado seguidos movimentos de queda nos últimos 5 anos, impactando negativamente na vida 
de quase todas as empresas do setor, quer fabricantes nacionais, importadores e distribuidores e o 
próprio varejo; 

2- É clara a redução da capacidade de investimentos dos agentes do mercado, na própria Feira e nas 
demais atividades individuais de cada empresa; 

3- Em diversas oportunidades foram realizados debates e análises acerca da situação e das perspectivas 
de futuro e, em todas elas foram consenso que a recuperação do ramo é dependente de fatores sobre 
os quais não temos controle; 

4- E Expomusic já vem sendo realizada nos últimos 5 anos em condições muito adversas, sempre 
demandando esforços e dedicação das empresas, mas o mercado demandador dos produtos da classe 
(estudantes, aficcionados, profissionais, empresas, instituições religiosas e todos os demais), não 
reagem positivamente através de compras em volumes necessários; 

5- Inovações, diferentes caminhos e formatos já foram testados na realização da Expomusic, com êxito 
operacional, mas com reduzidos resultados práticos comerciais, claro, sempre olhando o todo, 
deixando de lado algumas poucas exceções; 

6- O negócio como tal se conformou em um patamar muito inferior e, este sinal emitido sistematicamente 
pelos agentes do mercado e pela economia do país e das ações e posturas governamentais, não pode 
ser deixado de lado pelas instituições que representam o setor; e 

7- Finalmente, que é tempo de uma avaliação mais de longo prazo sobre os rumos, o novo formato  e o 
futuro deste nosso negócio e, não podemos nos furtar a entender o que o mercado nos está dizendo. 

 
Assim, no interesse da manutenção e da preservação do ramo, 
 
O Conselho de Administração da ABEMÚSICA e a FRANCAL, deliberaram por unanimidade que será dado o 
seguinte tratamento à Feira: 
 

a- A PRÓXIMA EDIÇÃO DA EXPOMUSIC SERÁ REALIZADA NO 1º SEMESTRE DE 2019 (ESTAMOS 
DEBATENDO SOBRE A MELHOR DATA E INFORMAREMOS); e 

b- EM 2018 REALIZAREMOS NO MÍNIMO 2 FEIRAS REGIONAIS E ENCONTROS DE NEGÓCIOS, EM 
FORMATOS BEM DISTINTOS DA FEIRA PRINCIPAL, EM CIDADES QUE INFORMAREMOS EM 
BREVE. 
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