
 

 

CAPA: Grupo Classic, o gigante de 90 milhões 

Tendo iniciado suas atividades em um ambiente de 32 m2, o Grupo Classic é atualmente um conglomerado de 
seis empresas que atuam no setor, entre elas a rede de lojas Serenata e a Michael. Com gestão independente, 
estratégias detalhadamente praticadas e muito trabalho, o grupo se consolidou como uma referência no 
mercado de instrumentos musicais no Brasil 

Por Ana Carolina Coutinho 

 

Em 1966, ao fundar a primeira loja Serenata, o empresário Garcia Bousas esperava ter sucesso, mas, com certeza, 
não tinha ideia do tamanho que sua primeira loja (de apenas 32 m2) iria se tornar: um conglomerado de seis empresas 
atuando em uma das ‘trindades’ mais valiosas para empreendimentos comerciais: varejo, importação e distribuição. 

Com o nome de Grupo Classic, Serenata, Michael, Vogga, SXA, Sotex Áudio e Ícone Logística possuem gestões 
independentes que se encontram apenas no conselho consultivo, quando os três sócios, Rogério Bousas, Daniela 
Bousas e Marco Aurélio Bousas se unem a outros executivos independentes para discutir estratégias e objetivos das 
empresas. 

Nesse contexto, a Serenata é apenas uma das gordas fatias desse conglomerado, com quatro unidades que somam 4 
mil m2 só em Belo Horizonte, MG, e já iniciando sua expansão para outros Estados — abrirá em maio uma filial em 
Brasília, DF. 

Após 45 anos de atuação, o Grupo Classic — considerado pelos sócios fundado juntamente com a Serenata — 
passou, e sobreviveu, por diferentes configurações no cenário político-econômico do País e dentro da própria 
companhia, criando uma reputação reservada a poucos: a de ser referência em um mercado, ainda mais quando fala 
de gestão honesta e, sobretudo, eficiente. 

Outra peculiaridade é a de ser uma empresa familiar, sabidamente muito mais complicada de gerir, mas não impossível 
quando se realiza um plano sucessório bem estruturado e se consegue separar bem as duas coisas. “Deixamos as 
questões familiares para o almoço de domingo e as questões da empresa para as reuniões do conselho”, esclarece 
Rogério Bousas, um dos sócios e diretor de varejo da companhia. 

Sem parar de crescer 



 

 

Vários fatores provam a 
habilidade gerencial do Grupo Classic. Além da sobrevivência e expansão incessante frente a tantas mudanças no 
País e dentro do próprio conglomerado, um deles causou burburinho ao ser divulgado no início de 2012, o faturamento 
de R$ 90 milhões no ano passado — tanto pelo valor expressivo quanto porque poucas empresas do segmento têm 
coragem em expor seus números. 

Focando em crescimento gradual, porém sólido, e aproveitando as oportunidades oferecidas pelo mercado — como a 
abertura para importação —, além de ser perceptível às tendências, o Grupo Classic tornou-se uma das principais 
referências do setor no Brasil. 

Para descobrir detalhes dessa perenidade e gestão, a Música & Mercado conversou com os sócios e diretores, 
Rogério, Daniela e Marco Aurélio Bousas, além dos executivos Cristiano Alvim, da área de gestão e finanças, e Márcio 
Caillaux, responsável pela gestão de marcas e distribuição. 

A entrevista se dá por partes, começando sobre o Grupo e destrinchando as outras empresas; confira os segredos 
desse gigante que vem crescendo 20% ao ano e pretende elevar seu faturamento para mais de 100 milhões de reais 
em 2012. 



 

 

 

COMPANHIA: GRUPO CLASSIC 

Qual é o segredo na gestão de um grupo com tantas empresas diferentes?  

Rogério G. Bousas: O segredo está no comprometimento de seus sócios em criar valor aos negócios por meio do 
aprendizado contínuo e também pelo comprometimento, sem medir esforços; da equipe de profissionais que nos 
apoiam, tanto na gestão, quanto na operação de nossos negócios para construir um grupo melhor e maior. 

Qual é o segredo para não conflitar os interesses das empresas do grupo? 

Rogério: Não existe segredo, mas transparência e definição de foco. Cada empresa tem seu centro de custo e lucro 
independente e precisa dar resultado. Distribuição é um negócio, varejo e logística são outros. Cada um tem seu gestor 
e é cobrado pelo resultado do negócio que dirige. As oportunidades no Brasil são grandes nos três negócios, e não dá 
tempo de pensar no negócio do outro. 

Qual é o tipo de modelo de gestão adotado para diferenciar os conflitos pessoais dos profissionais?  

Rogerio: Temos formalizado dentro da empresa o conselho consultivo, formado pelos três sócios e por um grupo de 
conselheiros independentes, atuantes em várias empresas, que se reúnem uma vez por mês. Nessa esfera são 
discutidas as estratégias e os objetivos do grupo. Posteriormente se desdobram para diretoria executiva, que prepara 
os planos de trabalho e metas. Dessa forma, deixamos as questões familiares para o almoço de domingo e as 
questões da empresa para as reuniões do conselho. Nada disso é possível sem a disposição dos sócios em seguir as 
regras do jogo. Elas valem para todos. A qualquer tempo. 

Ao longo de sua existência, qual foi o principal desafio do grupo Classic? 

Daniela Bousas: Foi o processo de sucessão familiar. Os momentos mais relevantes se deram em 1994, quando o sr. 
Garcia decidiu se afastar da direção executiva da empresa, passando o comando para seu irmão e sócio, sr. Roberto 
Bousas, e em 1999, quando faleceu o sr. Roberto, companheiro e experiente gestor. Rogério, aos 28 anos, assumiu a 
direção da Serenata com serenidade e força para liderar os profissionais que trabalhavam na loja na ocasião. 

Para qual empresa do Grupo vocês estão direcionando mais os seus esforços hoje e por quê? 

Rogerio: Cada empresa apresenta seu plano de trabalho, resultado esperado e metas. O conselho avalia os negócios 
relacionando a estratégia empresarial do grupo aos retornos propostos. Simples assim. O recurso é direcionado ao que 
indica maior possibilidade de sucesso. 

Como vocês enxergam o Grupo Classic daqui a dez anos? 

Marcio Caillaux: Esperamos construir um grupo forte com atuação nacional. Temos uma visão de longo prazo, mas 
sabemos que precisamos construir diariamente o nosso futuro. Hoje, o grande fator de sucesso de um grupo 
empresarial é a entrega de resultados. 



 

 

 

VAREJO: SERENATA 

Qual é o maior trunfo da Serenata hoje? 

Rogerio: É nossa carteira de clientes, construída nos últimos 45 anos, e nossa equipe de colaboradores. Para se ter 
uma ideia, no ano de 2011 foram mais de 90 mil clientes atendidos.  

Como vocês enxergam a concorrência de lojas virtuais? 

Rogerio: A concorrência virtual é uma realidade. A melhor maneira de concorrer nessa área é entrar e estruturar a 
nossa loja e-commerce. Começamos pra valer em março e estamos prevendo uma série de investimentos em nosso 
negócio virtual. É um novo negócio em que estamos investindo.  

Marcio: Estivemos recentemente visitando uma das maiores empresas de e-commerce da Europa, que tomaremos 
como benchmarking para o nosso negócio. 

Qual é o principal desafio da Serenata atualmente? 



 

 

 

Rogerio: Hoje temos quatro lojas e está prevista a abertura da loja de Brasília em maio. O grande desafio é treinar a 
equipe e ajustar o mix de produtos de cada loja, além de manter a nossa cultura intacta. 

A Serenata é a base do Grupo Classic. Foi dela que surgiram todas as outras empresas do grupo. Qual é a 
característica principal que congrega essa história de sucesso? 

Rogerio: Seria uma injustiça com todas as outras tratar a Serenata como a base delas. Todas cresceram apoiadas em 
bons projetos e um ótimo trabalho do Marco Aurélio e da Daniela. 

Que conselho vocês dão ao pequeno varejista, que tem a Serenata como exemplo a ser seguido?  

Rogerio: Não tem conselho. Existe, na verdade, muito trabalho e dedicação. Ao pequeno varejista eu diria foque no 
que você é bom, faça a sua parte muito bem-feita e o tempo dirá se você fez tudo certinho. 

Além da filial Brasília, a ser inaugurada em maio, quais são as outras filiais previstas?  

Rogerio: Temos planos de expansão, pois é uma questão estratégica para o negócio varejo e em um negócio de 
margens pequenas tamanho é documento. O Brasil é enorme e temos oportunidades para todos os lados. Estamos 
focados agora na abertura da loja de Brasília, no desenvolvimento do e-commerce e na consolidação de nossas quatro 
lojas. Não estamos numa corrida para abertura de lojas. Teremos a quantidade que entendermos que possa nos 
colocar numa posição importante no negócio em que atuamos. Ainda há muitos clientes a serem conquistados e 
mantidos no Brasil. 

Quais são os diferenciais da Serenata para atrair os consumidores? 



 

 

 

Rogerio: Cada loja Serenata tem um calendário de eventos que atrai um fluxo contínuo de pessoas. Para os eventos 
trazemos músicos consagrados para ministrarem workshops, oficinas e masterclasses, além de artistas independentes 
que buscam um espaço para divulgar seu trabalho. Contamos também com uma loja on-line e um portal de notícias, 
com matérias sobre instrumentos musicais, música e informações sobre o universo do instrumentista. O conteúdo dá 
suporte às vendas e também tem a função fidelizar o público com curiosidades e utilidades sobre técnicas musicais e 
novidades do mercado. Nas redes sociais, temos ações planejadas que valorizam tanto as novidades das lojas 
Serenata como nosso próprio portal de notícias. Além disso, temos uma política de apoio a pessoas e instituições que 
promovem eventos voltados para educação e cultura, vislumbrando diferentes faixas etárias, estilos musicais e 
localização geográfica. 

Como a Serenata enxerga a concorrência física?  

Rogerio: Enxergamos com atenção. Do maior ao menor, todos têm suas fortalezas e fraquezas, mas nos 
concentramos em fazer o possível e o impossível para melhorar nossa operação e atender bem os nossos clientes, 
sejam eles cativos ou novos.  

IMPORTAÇÃO: MICHAEL, VOGGA, SXA 

Hoje, muitas lojas estão começando também a importar com marcas próprias. A Michael foi uma das pioneiras 
nesse sentido. Qual é a principal diferença daquela época para hoje na realização desse tipo de 
empreendimento? 



 

Rogerio: A Michael surgiu da obstinação do Grupo Classic. Desde o início, foi criada com identidade própria, produtos 
desenvolvidos por músicos e já tinha o sonho de ser grande e descolada da Serenata. Ela sempre quis ser uma marca 
respeitada pela sua própria história. A importação de produtos por lojistas e a aventura de importadores no varejo 
fazem parte dos movimentos que acontecem não só no Brasil 
hoje, talvez, seja o ineditismo daquela época. Quando a Michael começou, em 1999, era uma história única. Hoje, a 
importação por parte de lojistas é encarada como uma compra internacional que exige muito fl
sempre é realizada com sucesso. Usualmente, ela acontece uma ou duas vezes e para por aí. Faz parte do negócio.

Sendo a Michael uma pioneira nesse sentido, existiu receio inicial do mercado, não só com varejistas mas 
também frente aos fornecedores da Serenata? 

Rogerio: Esta discussão é boa! Quem é o mercado? Normalmente é uma parte interessada em defender uma posição 
e outra parte que quer defender outra posição. Raramente a Michael teve dificuldade com varejistas por pertencer ao 
grupo empresarial que é proprietário de uma empresa de varejo. As políticas de preço são distintas e a Serenata é um 
cliente a mais para a Michael. Hoje, a Serenata não representa mais que 3% do faturamento da Michael. A Serenata, 
por sua vez, também nunca foi chamada de ‘Loja Michael’. A Serenata tem diversos fornecedores, como Sonotec, 
Giannini, Eagle, Equipo e muitos outros que atuam nos mesmos segmentos que a Michael e continuam aumentando 
ano a ano seus negócios junto à Serenata. 

Como vocês analisam o mercado brasileiro de instrumentos importados? 

 

A Michael surgiu da obstinação do Grupo Classic. Desde o início, foi criada com identidade própria, produtos 
tinha o sonho de ser grande e descolada da Serenata. Ela sempre quis ser uma marca 

respeitada pela sua própria história. A importação de produtos por lojistas e a aventura de importadores no varejo 
fazem parte dos movimentos que acontecem não só no Brasil como também no mundo. A diferença para os dias de 
hoje, talvez, seja o ineditismo daquela época. Quando a Michael começou, em 1999, era uma história única. Hoje, a 
importação por parte de lojistas é encarada como uma compra internacional que exige muito fluxo de caixa e nem 
sempre é realizada com sucesso. Usualmente, ela acontece uma ou duas vezes e para por aí. Faz parte do negócio.

Sendo a Michael uma pioneira nesse sentido, existiu receio inicial do mercado, não só com varejistas mas 
rnecedores da Serenata?  

Esta discussão é boa! Quem é o mercado? Normalmente é uma parte interessada em defender uma posição 
e outra parte que quer defender outra posição. Raramente a Michael teve dificuldade com varejistas por pertencer ao 

empresarial que é proprietário de uma empresa de varejo. As políticas de preço são distintas e a Serenata é um 
cliente a mais para a Michael. Hoje, a Serenata não representa mais que 3% do faturamento da Michael. A Serenata, 

hamada de ‘Loja Michael’. A Serenata tem diversos fornecedores, como Sonotec, 
Giannini, Eagle, Equipo e muitos outros que atuam nos mesmos segmentos que a Michael e continuam aumentando 
ano a ano seus negócios junto à Serenata.  
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Rogerio: Basicamente, o mercado hoje é dos importados. Exceto empresas de percussão, todos os outros segmentos 
têm como seus grandes players os importadores. Isso é fato. As empresas nacionais também importam seus 
componentes. Acho uma bobagem os rótulos. O consumidor quer é produto bom por preço competitivo. Para ele não 
interessa se o produto é nacional ou importado. Hoje, temos marcas nacionais com produção na China e daqui a pouco 
teremos marcas estrangeiras com produção nacional.  

Com a atual configuração do mercado, a concorrência está cada vez mais acirrada. Como a Michael, Vogga e 
SXA lidam com isso? 

Rogerio: Não existe a menor chance de o mercado ficar menos concorrido. Como lidamos com isso? Trabalhando 
mais e melhor. Inovando. Sem reclamar. O mundo é assim: sem choro nem vela! Problema a gente não lamenta, 
resolve! 

Após quase um ano da abertura dos escritórios regionais da Michael (São Paulo e Nordeste), como vocês 
analisam a expansão?  



 

Marcio: O Brasil é muito grande e fazer a cobertura dele requer atenção e cuidado. Temos de falar a língua do cliente 
onde ele estiver, e para falar a língua do lojista, você tem de viver perto dele. A abertura de escritórios regionais para a 
Michael é uma realidade. Alguns ajustes sempre são feitos, mas não acho que hoje conseguimos trabalhar sem eles. 
Escolhemos pessoas muito capazes e que estão agre

Estão previstas mais aberturas de escritórios regionais? 

Marcio: O projeto de cobertura do mercado será consolidado este ano com atuação nos principais mercados. Temos 
uma estratégia clara que visa a expansão e a fidelização de nossos clientes.

 

 

O Brasil é muito grande e fazer a cobertura dele requer atenção e cuidado. Temos de falar a língua do cliente 
a língua do lojista, você tem de viver perto dele. A abertura de escritórios regionais para a 

Michael é uma realidade. Alguns ajustes sempre são feitos, mas não acho que hoje conseguimos trabalhar sem eles. 
Escolhemos pessoas muito capazes e que estão agregando muito ao nosso negócio. Esse projeto é uma felicidade!
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Rogerio: Abrimos em março a Regional Sul e para este ano a consolidação dos demais escritórios é a nossa 
prioridade.  

Como a Michael, Vogga e SXA lidam com a imprevisibilidade do câmbio? 

Rogerio: Rezando (risos). É brincadeira! Quem faz importação tem históricos traumáticos com relação ao câmbio. Ele 
já esteve na última década a R$ 0,88 e a R$ 4,00. Neste ano, não pensamos que o câmbio seja problema. O Brasil 
está em uma posição diferente dos anos anteriores. 

Quais são a meta e a estratégia para alcançá-la de cada uma das marcas importadas para 2012? 

Marcio: Nossa meta é crescer de acordo com as premissas estabelecidas em nosso planejamento estratégico. 
Precisamos crescer de maneira sustentável, atendendo amplamente aos interesses dos nossos clientes, parceiros, 
fornecedores, funcionários e acionistas. 

As marcas possuem a mesma política e estratégia comercial?  

Marcio: Não há competição entre as nossas marcas, pois o posicionamento de cada uma delas é muito claro para o 
mercado. Cada uma de nossas marcas atua dentro do seu mix de produtos, público consumidor e carteira de clientes. 
A cada ano é desenvolvido o plano estratégico por marca, analisando todo o cenário, verificando oportunidades que 
poderão determinar nossa atuação. 

E com relação a posicionamento e política de preço, as estratégias adotadas são as mesmas?  

Marcio: Sabemos que hoje a marca tem um papel importante em relação ao posicionamento de preços. Temos uma 
verba de marketing considerável, que distribuímos de acordo com cada marca, sempre visando ações que possam 
refletir na valorização delas. 

Quais ações as marcas vêm fazendo que são direcionadas exclusivamente para o lojista? 

Marcio: Desde a criação de cada uma de nossas marcas, temos como premissa o atendimento personalizado ao 
lojista, seja através de vendedores com atenção especial a cada Estado, seja por meio dos escritórios regionais. Todo 
ano destinamos significativos investimentos para atender com excelência cada lojista, seja ele de pequeno, médio ou 
grande porte. Podemos citar alguns exemplos, como treinamento das equipes de vendedores das lojas em relação a 
nossos produtos, merchandising e peças promocionais para as lojas, atuação regionalizada, dentre outros. 

 

Grupo Classic 

O Grupo Classic é composto por seis empresas: Serenata, Michael Instrumentos Musicais, Vogga Instrumentos 
Musicais, Sotex Áudio, SXA Áudio e Ícone Logística. Considera-se que sua origem se deu com a fundação de sua 
primeira empresa, Serenata, em março de 1966. Com um faturamento que chegou a 90 milhões em 2011, o Grupo 
Classic é composto por negócios nos segmentos de varejo, importação e distribuição de instrumentos musicais e 
equipamentos de áudio. 

O Decano, Garcia Bousas 



 

 

 

Hélio Garcia Bousas nasceu na cidade de Viçosa, interior de Minas Gerais, no dia 16 de julho de 1942. Em 1966 abriu 
a primeira loja de instrumentos musicais Serenata, em uma área de 32 m², na região central de Belo Horizonte. Seu 
background no varejo veio de experiências anteriores, quando atuou como vendedor em uma loja de eletrodomésticos. 
Com 45 anos de mercado, a loja, hoje, faz parte de um conglomerado de empresas, o Grupo Classic. 

No ano passado, o sr. Garcia, como é conhecido, foi homenageado por sua contribuição para consolidação do setor de 
instrumentos musicais no País, sendo eleito, por voto popular, como um dos Decanos do mercado, em premiação 
oferecida pela revista Música & Mercado. 

RAIO X – GRUPO CLASSIC 

Fundação: março de 1966 

Nome fundador: Hélio Garcia Bousas 

Empresas: Serenata, Michael Instrumentos Musicais, Vogga Instrumentos Musicais, Sotex Áudio, SXA Áudio, Ícone 
Logística. 

Funcionários: cerca de 300 

Sites: www.grupoclassic.com.br ; www.sxa.com.br; www.michael.com.br; www.vogga.com.br; www.sotex.com.br 

 


