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História
Fundada em 1966, a Serenata iniciou sua operação com uma 

loja de apenas 32 m², no centro de Belo Horizonte. Favorecida pelo 

surgimento de grandes bandas, a marca aumentou sua oferta 

de produtos e começou a se tornar uma referência para os músicos. Na 

década de 80, a Serenata se estabelece em novo endereço com uma loja de 2000 
m², dividida em 6 seções para cada tipo de 

instrumento musical.                

Atualmente, a Serenata conta com 5 lojas físicas, sendo 4 em Minas Gerais 

e uma em Brasília, composta por equipe especializada e capacitada para atender 

prontamente seus clientes e mix completo, com mais de 6.000 itens 

voltados exclusivamente ao mercado de instrumentos musicais e áudio profissional, 

sendo o verdadeiro Shopping do Músico.

Hoje, a metragem total das cinco lojas Serenata juntas somam mais de 5 mil m².





Lojas

BH Shopping

Localizada no maior e mais tradicional 
Shopping de Belo Horizonte, a Serenata BHShopping 

oferece conforto e comodidade todos os

dias da semana até às 22 horas.

Endereço: ROD BR-356 3049, BH Shopping, Piso 1,

lojas 58/59 – Belo Horizonte

(31) 3286 3563





Lojas

Savassi

Inaugurada no final de 2010, a loja Serenata Savassi possui 468 m² de 

showroom e tem em seu portfólio mais de 4.000 itens. 

Com um projeto arquitetônico moderno e completamente 

inovador, garante mais conforto e comodidade além

de um clima jovem e descontraído. 

Endereço: Av. Getúlio Vargas, 691 - Belo Horizonte

(31) 3223 5554





Lojas

Centro
Localizada na Avenida Olegário Maciel, a Serenata Centro 

está entre as maiores lojas de 
instrumentos musicais do Brasil.  Dividida 

em 5 departamentos, em uma área de 2.000 m² a Serenata 

comercializa cerca de 6.000 itens diferentes. 

A unidade Centro é também especialista no desenvolvimento de 

grandes projetos de sonorização, podemos 

citar como exemplo os projetos para o Minas Tênis Clube, Estádio do 

Mineirão, Rádio Itatiaia, Igreja Batista da Lagoinha,

Inhotim, dentre outros.

Endereço: Av. Olegário Maciel, 151 - Belo Horizonte 

(31) 3211 1313 





Lojas

Contagem

Localizada na avenida comercial
mais importante da cidade de Contagem (MG), 

a unidade possui 460m² e estacionamento 
próprio.

Endereço: Av. João César de Oliveira, 1284 - Contagem 

(31) 3391 2234





Lojas

Brasília

A cidade de Brasília faz parte da história do rock brasileiro. 

Seu cenário musical relevante fez com que

a Serenata desembarcasse na capital do Brasil.

Com um mix completo de instrumentos musicais
e áudio profissional, as principais marcas

do mercado estão dispostas em 600 m².

A megaloja conta com seções exclusivas, como a de pianos, instrumentos de 

sopro e área infantil com pianinhos, guitarras, violões baterias e até acordeons.

Endereço: 513 sul ( w3) bloco A, loja 67 – Brasília 

(61) 2191 6600 





Fornecedores

Com 45 anos de mercado, a Serenata oferece uma experiência 
de compra diferenciada a seus clientes. 

Além de disponibilizar todos os equipamentos da loja para 

experimentação, toda a equipe de vendedores é formada por 

músicos, que tiram dúvidas e orientam os clientes sobre os equipamentos 

mais adequados para cada necessidade.

 

As melhores marcas mundiais estão presentes como 

Gibson, Michael, Ibanez, Marshall, Yamaha, Boss, entre outras.

E, como importadores e distribuidores, temos condições de trazer os 

melhores produtos a preços competitivos. 





Público

O público da Serenata é bem diversificado,

aqui todos os estilos musicais convivem harmonicamente
e sem preconceitos.

A Serenata possui atualmente um banco de dados com mais de 70 mil nomes. 

As lojas são frequentadas por estudantes de música, 
músicos profissionais, hobbistas além de grandes

artistas consagrados no cenário nacional e

amantes da música, em geral.





Alguns de
nossos clientes

Ao longo de sua história, a Serenata contribuiu para a formação de 

grandes nomes da música brasileira. Muitos desses artistas continuam 

frequentando as lojas Serenata, sempre em busca dos principais 

lançamentos do universo da música.

Dentre eles estão:

• Skank

• César Menotti e Fabiano

• André Valadão

• Jota Quest





E-Commerce e outros 
canais de mídia

Assim como as lojas físicas da empresa, o e-commerce da Serenata

oferece o maior mix de produtos do mercado,

além de profissionais especializados no segmento, que estão

disponíveis para oferecer a melhor consultoria sobre todos os produtos.

Em apenas 3 meses o site aumentou

sua visitação de 20 mil para mais de 50 mil pessoas/mês.

Alcance dos sites
Portal Serenata: mais de 6 mil visitantes únicos por mês

Seguidores no Twitter
Serenata: 4.849

Facebook
Serenata: 31.572 likes

*Dados referentes a Junho/2012

www.serenatanet.com.br





Grupo Classic

O Grupo Classic é uma organização composta por seis 
empresas que atuam no setor de instrumentos 

musicais e áudio profissional, entre elas as lojas 

Serenata e as marcas de instrumentos

Michael e Vogga. 

Criado há mais de quatro décadas, o Grupo Classic 

possui negócios nas várias etapas da cadeia produtiva da música: 

desenvolvimento, importação, logística, distribuição e varejo de 

instrumentos musicais e equipamentos de áudio. 

Em 2011, o conglomerado alcançou o faturamento de 
R$ 90 milhões por ano e vem se consolidando como 

uma referência no mercado da música. Já em 2012, o 
Grupo Classic se firma como um negócio de R$ 100 milhões ao ano.  





Michael 
A música é mais que uma arte, é expressão.  O instrumento musical é a maneira como o

 músico materializa seus sentimentos. É através dele que nasce a música. Com esta premissa, 

a Michael desenvolve seus produtos com qualidade e acima de tudo paixão.
Para a Michael, entender as necessidades dos consumidores brasileiros e oferecer 

instrumentos que superem suas expectativas é a receita para se manter como 

uma das marcas nacionais mais respeitadas do mercado. 

Atualmente, a Michael tem em seu portfólio uma linha de produtos que atende à

diversos segmentos: cordas, percussão, teclas, orquestral, 
sopro, infantil e acessórios. Todos os instrumentos são 

concebidos para suprir altos níveis de exigência nos quesitos  sonoridade, 
tocabilidade e acabamento final. A equipe de 

especialistas é composta por técnicos com formação musical, atentos às 

tendências mundiais de tecnologia e matérias-primas.

Ter um instrumento musical Michael é fazer da música um estilo de vida.





Vogga 

A Vogga é uma marca idealizada para atender a todos os músicos apaixonados pelo 

fantástico mundo dos instrumentos musicais. 
Com um variado mix de produtos, a empresa oferece qualidade em todas as linhas 

que atua, atendendo perfeitamente ao artista em todos os 
estágios de sua carreira. 

Desde sua fundação em 2008, a empresa apresenta significativo crescimento e 

hoje é uma das maiores empresas nacionais no segmento 

em que atua. A busca incessante em atender as necessidades do mercado é uma 

das suas marcas, o que mostra o compromisso da empresa em valorizar 
seus clientes.  Sua equipe de desenvolvimento 
é formada por músicos especialistas atentos às 

tendências e exigências do mercado de instrumentos musicais.

Vogga é a juventude aliada à paixão de fazer música.





SXA

A marca SXA surgiu em 2011, criada para explorar o crescente mercado de 

dispositivos portáteis e sonorização ambiente. 

Com duas linhas de produtos, a SXA atua no segmento de equipamentos de áudio: 

Sonorização Ambiente e Lifestyle, ambas visando atender 

as necessidades dos clientes mais exigentes. A linha de sonorização ambiente 

conta com amplificadores e caixas acústicas. A Linha 

Lifestyle é composta por dockstations com tecnologias 
licenciadas e certificadas para dispositivos Apple. Tem os 

magazines e grandes redes de varejo no seu foco de 

atuação.





Ícone  Logística
A Ícone Logística foi fundada em 2006 com o principal objetivo de oferecer ao 

mercado soluções em logística, com uma estrutura 
moderna e utilizando sempre tecnologia de ponta, equipamentos 

de última geração e pessoal capacitado e em 

constante

interação com as novidades e tendências do setor.

Infraestrutura
• Armazém com 9.200 m² localizado em um condomínio fechado de galpões,

com controle de portaria e segurança armada 24h

• Capacidade para 8.000 posições paletes

• 15 docas para carga e descarga

• Software de gerenciamento de armazém – WMS

• Controle de movimentação por rádio frequência

• Gerador de energia





“O Grupo Classic não vende 
instrumentos, mas sonhos. 

Cada cliente que leva consigo 
um instrumento está somando 

arte, sensibilidade e prazer à sua 
vida.”

Hélio Garcia Bousas – Fundador







www.serenatanet.com.br


