
O guia rápido para encontrar o violão 
Taylor mais adequado para você

Encontre o melhor 
modelo para você



Na Taylor Guitars, nossa paixão não se limita a fabricar violões excelentes. 
Nós também adoramos ajudar o músico a encontrar o violão perfeito para 
as suas necessidades. Por isso criamos este guia. Enquanto você explora 
as diversas opções de modelos na nossa linha de violões, tenha em 
mente alguns conceitos.

Escolher um violão é um processo subjetivo. 
Divirta-se.
Embora as nossas sugestões tenham a finalidade de auxiliar na sua 
busca, a relação de cada pessoa com um violão é única e especial. A 
conexão que fazemos é um pouco visual, um pouco tátil e um pouco 
sonora, e cada um de nós ouve e responde ao som de maneira particular. 
Encontrar o violão “certo” é uma espécie de paquera. Você pode 
encontrar seu par após várias semanas de testes ou em apenas um 

glorioso dedilhado. Seja como for, faça no seu tempo, divirta-se e confie 
nas suas sensações. Assim, o violão certo entrará no seu caminho.

Entre os violões Taylor há mais semelhanças do 
que diferenças.
Embora este guia ajude a diferenciar entre os modelos da linha Taylor 
- baseado na combinação de formatos de corpo e tipos de madeiras 
- todos os violões Taylor compartilham semelhanças familiares quando 
examinamos as qualidades fundamentais de um violão excelente: eles 
mantêm a afinação, os braços são confortáveis e o timbre é claro e 
equilibrado. Talvez a sua pesquisa se atente a detalhes específicos, 
mas no fim das contas, com qualquer modelo Taylor você sempre terá 
satisfação ao tocar.

Olá!

a diferença da Taylor
5 detalhes que destacam a experiência da Taylor

Inovação na fabricação
A fábrica de classe mundial da Taylor redefiniu o padrão moderno 
de  precisão artesanal para criar a melhor experiência possível 
para o músico. Nossa combinação de tecnologia de produção 
proprietária com a atenção impecável aos detalhes resultou em 
uma qualidade de construção inigualável em nossos violões.

Braços confortáveis
Nossos braços de violão são considerados os mais confortáveis da 
indústria, graças ao nosso design patenteado e ao perfil elegante 
e confortável do braço. Nosso processo de montagem do braço 
permite controlar cada ângulo do braço com precisão de 0,002 
polegada e facilitar fazer microajustes, caso necessário. Nenhuma 
outra fábrica de violões acústicos consegue se equiparar com a 
nossa capacidade de construir um braço que sempre proporciona 
a melhor experiência ao tocar.

Timbre maravilhoso
Nossos violões são conhecidos pela sonoridade limpa e 
equilibrada em todo o espectro tonal. Nossa precisão na 
fabricação também possibilitou desenvolver ideias de designs e 
materiais para o aprimoramento dos timbres, para o músico obter 
uma matriz inspiradora de sabores tonais e uma experiência mais 
rica musicalmente ao tocar.

Assistência e suporte
Nosso compromisso com a excelente experiência do cliente inclui a 
assistência ao cliente personalizada onde quer que você esteja ao 
longo da sua jornada musical, seja para obter ajuda para escolher 
um violão ou para os cuidados com ele. Desde a nossa equipe 
amigável e bem informada à rede de técnicos de assistência, 
queremos oferecer a você a assistência excelente e vitalícia da 
Taylor.

Liderança e sustentabilidade
Nosso compromisso com a proteção do futuro dos recursos 
naturais que utilizamos levou a várias iniciativas pioneiras no 
mundo todo, da copropriedade e administração da Crelicam, um 
moinho de ébano em Camarões, até as parcerias inovadoras para 
a obtenção de mogno com comunidades remotas nas florestas, 
e investimentos na propagação de espécies de madeiras, como 
maple e koa, para as futuras gerações. Queremos que os clientes 
da Taylor sintam-se seguros de que, ao comprarem um violão 
Taylor, estarão apoiando os mais altos níveis de negócios éticos e 
com consciência ecológica.
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Encontre o mais adequado  
Como escolher um Taylor adequado para você
Com uma ampla gama de opções da Taylor para escolher, um violão inspirador está ao alcance de todos os tipos 
de músicos. Aqui estão duas maneiras básicas de pensar em encontrar um violão que “vista” bem em você:  

     Adequação física: Um violão deve ser fisicamente confortável para segurar e tocar.

     Adequação musical: Os atributos sonoros do violão devem complementar o seu estilo de tocar.

vamos começar

Músico 

+ 

Formato do corpo  

+ 

Madeiras 

= 

O som do seu violão

Músico
Quanto mais você entender sobre o seu estilo de tocar e necessidades 
musicais, mais fácil será encontrar um violão com a combinação formato de 
corpo e madeiras que complementam o que você faz. Na próxima página, 
compartilhamos algumas perguntas para ajudar você a definir claramente as 
suas necessidades como músico.

Formato do corpo
As dimensões do corpo de um violão literalmente moldam a sua sonoridade 
fundamental. Além do conforto físico, você quer um estilo de corpo que responda 
bem ao que você faz. Este costuma ser um bom ponto para limitar sua busca, já 
que a Taylor oferece cinco estilos principais de corpo. Quando tiver um corpo em 
mente, poderá focar na escolha de madeiras.

Madeiras
Se o estilo do corpo de um violão produz sua sonoridade fundamental, pense 
nas madeiras usadas para o tampo, traseira e laterais como o sabor ou tempero 
sonoro. As propriedades físicas distintas de cada espécie de madeira (e às 
vezes até mesmo um pedaço específico de madeira) ajudam a determinar o 
caráter tonal, como o grau de brilho, peso e sustain que o violão produz. 

Agora vamos detalhar cada 
componente da equação tonal, 
começando com você. 

Equilibrando a equação do timbre
Aqui está uma simples “equação de timbre” que usamos para ajudar a encontrar o violão certo. Ela destaca 
os três ingredientes principais que colaboram para a personalidade tonal de um violão:
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Quanto mais você conhecer suas necessidades e preferências 
como músico, melhor. Se você é iniciante e não tem um 
estilo de tocar definido, tudo bem. Pense nos seus interesses 
musicais e objetivos e no que deseja em um violão. Aqui 
estão algumas perguntas para ajudar. Acrescentamos 
algumas linhas após cada uma, caso você queira anotar seus 
pensamentos.

passo 1: perfil do violonista

Você irá dedilhar, palhetar, tocar com os 
dedos? Uma combinação? 
Isso irá ajudar a decidir se você precisa de um instrumento 
versátil ou de um violão que seja adequado para uma função mais 
especializada. Se você é novato e não tem um estilo de tocar 
claramente definido, optar pela versatilidade dará mais campo 
para você explorar diferentes técnicas e gêneros musicais. Mas se 
você já possui um ou mais violões ou tem uma aplicação musical 
específica em mente, pode focar melhor sua busca.

1

Onde você vai tocar violão?
Se está procurando uma opção para tocar em casa, ou portátil, 
pode optar por algo menor e mais confortável fisicamente. Se 
vai tocar em um lugar que exige uma boa quantidade de volume 
natural e projeção sem precisar plugar o violão, um corpo maior 
será mais interessante. Se pretende fazer apresentações, é 
interessante ter um violão com captador.

2

Você tem ataque leve,médio ou pesado,  
e quanto alcance dinâmico você deseja? 
Isto ajudará a escolher o estilo de corpo certo para acomodar 
a quantidade de energia que você aplicará ao violão. Se você 
dedilha forte e tocar em um violão menor, provavelmente irá 
saturar o tampo.

3

Quais estilos de música você quer tocar?
Um apanhador de bluegrass pode querer um corpo maior como 
um Dreadnought ou uma Grand Orchestra para o máximo de 
volume e projeção, enquanto um fingerpicker do país pode querer 
algo menor como um Grand Concert ou Grand Auditorium. Um 
rocker acústico que quer arranjar acordes abertos pode preferir 
uma guitarra de tamanho médio como uma grande sinfonia ou  
uma grande Grand Orchestra.
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próximo passo:  
escolher um formato 
de corpo

Existem certas propriedades tonais que você 
tem em mente, tais como volume, peso, 
resposta de graves, brilho, etc? 
Se for o caso, isto ajudará a direcionar para uma combinação 
adequada de formato/madeira. Jacarandá tem graves profundos e 
agudos com riqueza de harmônicos. Mogno tem presença focada 
nos médios. Nossos novos violões em maple são suntuosos e 
responsivos. O tampo em cedro produz um brilho que se destaca 
ao dedilhar. Se você não sabe o que realmente quer, tudo bem. 
Experimente algumas opções de madeiras diferentes e preste 
atenção naquilo que te atrai.

5

Você tocará mais solo ou com outros músicos/
instrumentos? 
Se for tocar solo, pode ser interessante um violão que forneça uma 
paleta sonora mais ampla, para você ter uma gama maior de controles 
tonais para explorar. Se for tocar com outras pessoas, pode ser 
interessante um violão com uma área sonora mais compacta, para ser 
ouvido mais claramente no mix de instrumentos.

6

Você vai cantar com o violão?  
Se for, a personalidade tonal do violão deve complementar a sua 
voz. Considere visitar uma loja de instrumentos em um momento 
em que fique à vontade para cantar com o violão ou que tenha 
acesso a uma sala isolada para você combinar sua voz com cada 
instrumento. Se você é um músico instrumental, o violão oferece 
uma paleta tonal agradável para você se expressar?

7

Você pretende tocar acordes ou solos 
mais à frente no braço (perto do corpo)?  
Caso positivo, um modelo com cutaway (corte) pode ser 
uma boa opção.

8

Você pretende tocar ou gravar 
ao vivo? 
Se pretende plugar, escolha um violão com captador embutido. Se 
pretende gravar, pense no mix de instrumentos que estará envolvido. 
Se for multipista, talvez seja melhor escolher um violão com corpo 
menor, que ocupe menos espaço sônico no mix. Se pretende tocar 
violão acústico solo, talvez seja melhor uma sonoridade maior, mais 
suntuosa para explorar.
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A Taylor oferece cinco formatos de corpo, que variam do pequeno e intimista  
ao grande e poderoso. As dimensões únicas de cada corpo ajudam a definir  
seu timbre fundamental. De maneira geral, um violão de tamanho menor  
produz um timbre mais controlado, normalmente com mais brilho nos agudos, 
enquanto que o de tamanho maior produz um volume maior, geralmente com 
mais profundidade de graves.

Conforme você experimentar os diferentes estilos de corpos, considere como  
as dimensões físicas de cada violão se adaptam ao seu corpo. Se você toca  
sentado, como fica o violão com o seu braço da palheta encostado na parte  
inferior? Considere como as curvas, a largura e a profundidade se acomodam 
quando você toca. Provavelmente, quanto mais confortável você se sentir, mais 
naturalmente irá tocar.

           Grand Concert
           (Modelos terminam em 2, ex.: 812)

Perfil de som:  
 •  Sonoridade articulada com brilho nos 

agudos e harmônicos controlados
 •  O tamanho compacto é amigável para 

tocar no colo/sofá
 •  Braço com escala de 24-7/8-pol. reduz  

a tensão das cordas para uma pegada 
mais suave  

 • Combina bem com outros instrumentos

Adequado para:  
 •  Fingerstyle e dedilhado leve
 •  Músicos que acham mais confortáveis os 

corpos pequenos  
 •  Pessoas com mãos pequenas, problemas 

físicos nas mãos e quem procura reduzir 
a fadiga na mão da escala 

 •  Aplicações em gravações

CORPO PEQUENO
           Grand Auditorium
           (Modelos terminam em 4, ex.: 814)

Perfil de som
 •  O formato de corpo mais popular  

e versátil da Taylor  
 •  Mistura equilibrada de brilho, clareza  

e sustain  
 • Médios bem definidos
 • Atende bem a vários estilos musicais

Adequado para:
 •  Novatos e generalistas que querem um 

violão multiuso   
 • Gravar e apresentações ao vivo
 •  Cantores-compositores e músicos à 

frente de uma banda   
 •  Quase todos, exceto para quem prefere 

palhetadas/dedilhado agressivos  
 

CORPO MÉDIO CORPO MÉDIO
           Grand Symphony
           (Modelos terminam em 6, ex.: 816)

Perfil de som
 •  Um pouco maior que o Grand 

Auditorium, com maior saída tonal 
 •  Muito dinâmico: sonoridade cheia e 

poderosa, que também responde ao 
toque leve  

 •  Graves semelhantes ao piano, médios 
encorpados e agudos cintilantes  
 

Adequado para:
 •  Músicos com dinâmica forte de palheta 

e dedilhado
 •  Quem necessita de mais energia tonal 

do que o Grand Auditorium  
 •  Cantores-compositores que procuram 

uma paleta tonal profunda e rica 
 •  12 cordas (vários modelos de 12 cordas 

da Taylor têm o formato GS)

passo 2: formato do corpo

GC GA GS



CORPO MÉDIO
           Grand Orchestra (GO)
           (Modelos terminam em 8, ex.: 818)

Perfil de som
 •  O maior e mais profundo formato de 

corpo da Taylor
 •  A sonoridade mais rica e complexa  

da Taylor
 •  Incrivelmente equilibrado para um violão 

acústico de corpo grande  
 • Também responde bem ao toque leve

Adequado para:
 •  Músicos que querem a sonoridade 

acústica mais intensa e poderosa
 •  Músicos que gostam de um violão volup-

tuoso tamanho gigante  
 •  Artistas solo que procuram uma ampla 

gama de nuances e texturas sonoras

CORPO MÉDIO CORPO GRANDE
           Dreadnought
           (Modelos terminam em 0, ex.: 810)

Perfil de som
 •  A versão refinada da Taylor para o tradi-

cional formato e som 
 •  O corpo mais largo fica mais alto no 

colo do músico  
 • Sonoridade “modern vintage” robusta
 • Graves fortes, médios com presença

Adequado para:
 •  Músicos que usam palheta e dedilham 

com ataque forte tradicional
 •  Quem gosta do visual tradicional e de 

um violão com corpo largo 
 •  Palheta e dedilhado com graves fortes e 

médios expressivos
 • Música estilo Bluegrass

Formatos de  
corpo relativos ao 
Grand Auditorium 
(GA)

GA em preto
GC em vermelho

próximo passo:  
escolhendo tons de madeira

GODN

GA em preto
GS em vermelho

GA em preto
DN em vermelho

GA em preto
GO em vermelho



Maple

passo 3: madeiras

Jacarandá 
Indiano

Mogno 
tropical

AS CLÁSSICAS
Estas carregam uma rica tradição no mundo dos violões

Jacarandá Indiano
Modelos:  Séries 400, 700, 800,  

800 DLX, 900

Perfil do timbre
 •  O amplo leque de frequências a tornou 

uma das madeiras mais consagradas
 •  Os graves profundos produzem um  

rugido expressivo, os agudos são  
brilhantes como sinos, com clareza  
de alta fidelidade

 • Médios levemente neutros
 •  Sonoridade acústica de alcance comple-

to, com harmônicos complexos e sustain 
estendido   

 •  Produz a resposta de graves mais forte 
entre as madeiras comumente utilizadas 
para violões  

Mogno Tropical
Modelos: Série 500

Perfil do timbre
 •  Famosa pelos médios densos,  

com foco fundamental forte sem  
acrescentar muitos harmônicos

 •  Responde bem aos músicos com 
ataque forte que gostam de sons 
secos, telúricos, estilo “baixa  
fidelidade”; a compressão natural  
cria um teto de volume que suaviza  
a técnica da mão direita solta

 •  O caráter tonal claro e direto a torna 
uma ótima opção para tocar com out-
ros instrumentos

As madeiras de um violão trazem os ingredientes principais que dão sabor 
ao seu som. Mas outras técnicas com nuances de um luthier de violões (tais 
como longarinas internas) também ajudam nesse tempero. Esse é um dos 
motivos que dificultam a descrição das propriedades tonais das madeiras. 
Outro motivo é você, o músico. Seu estilo de tocar, o tipo de palheta e a 
marca e dimensão das cordas que você escolher, entre outros fatores,  
influenciam no som de um violão.

Experimente isto: Encontre seu formato de corpo Taylor preferido, depois 
toque em diversos modelos com o mesmo formato, mas feitos com madei-
ras diferentes. Preste atenção ao mais inspirador - se não conseguir explicar 
o motivo, que seja apenas pelo sentimento. E se a estética visual da madeira 
fizer parte dessa inspiração, fique com ela.

Maple
Modelos: Série 600

Perfil do timbre  
 •  Reverenciada no mundo dos  

instrumentos de arco por vários  
séculos por sua resposta linear  
e transparente; reflete fielmente  
o músico 

 •  Conhecida tradicionalmente no 
mundo dos violões por ter um timbre 
brilhante, focado, de ataque rápido  
e caída rápida da nota

 •  Aprimorada na série 600 em 2015 
para produzir mais brilho, complexi-
dade, volume, sustain e responsivi-
dade, mantendo as qualidades  
naturalmente limpas e lineares do 
maple



BlackwoodOvangkol SapeleÉbano 
Macassar

Koa  
Havaiana

Koa Havaiana
Modelos: Série Koa

Perfil do timbre 
 •  Madeira maciça tropical bastante densa com foco 

de médios forte similar ao mogno, com um pouco 
mais de brilho nos agudos e “toque” a mais no  
brilho dos agudos 

 •  Quanto mais você tocar um violão de koa para ele 
se revelar, especialmente se for todo de koa ,mais 
seus harmônicos de médios acrescentarão uma 
sensação calorosa e doce à sua sonoridade 

Ovangkol
Modelos: Série 400

Perfil do timbre
 •  Uma prima africana do jacarandá,  

com muitas das propriedades tomais 
do jacarandá, como um amplo  
espectro de graves a agudos

 •  Médios um pouco mais intensos do 
que o jacarandá e resposta brilhante 
de agudos parecida com a koa

 •  A resposta de graves acrescenta uma 
profundidade agradável ao timbre 
 

Ébano Macassar
Modelos: Série Presentation

Perfil do timbre
 •  A madeira densa produz um som claro e focado, com boa 

projeção e volume
 •  Graves e médios graves fortes, agudos claros e médios 

mais nivelados, como o jacarandá
 •  Harmônicos exuberantes complementam o estilo mais lento 

e suave de tocar
 • Também responde bem ao estilo agressivo de tocar 
 •  Pode soar brilhante ou grave, dependendo da técnica do 

músico ou da escolha de palheta

Sapele
Modelos:  Série 300 (com tampo de abeto)

Perfil do timbre
 •  Comparável ao mogno, com som um pouco 

mais brilhante e agudos cintilantes
 •  Sonoridade uniforme e equilibrada em todo 

o espectro tonal
 •  Responde bem a vários estilos de tocar e  

mescla bem com outros instrumentos

Blackwood
Modelos: Série 300 (com tampo de mogno)

Perfil do timbre
 •  Volume forte e foco nos médios - seco e  

claro, porém caloroso, como mogno e koa
 • Agudos cintilantes e amplos como o jacarandá
 •  Sua musicalidade versátil é adequada a vários 

tamanhos de corpo e estilos de tocar

AS EXÓTICAS
Admiradas pelo visual marcante e pelas propriedades musicais

AS ALTERNATIVAS MODERNAS
Madeiras menos conhecidas, com perfis de timbres familiares  



Anos atrás, nossa paixão pelo timbre acústico nos levou ao 
domínio do projeto de captadores. Com mais músicos querendo 
a opção de plugar, o timbre acústico amplificado de qualidade 
tornou-se uma extensão importante da sonoridade de um violão, 
então nos empenhamos para desenvolver nosso próprio sistema de 
captação embutida para capturar as nuances tonais naturais tanto 
dos violões como dos violonistas. Principalmente para os músicos 
profissionais, ter um captador confiável é parte essencial da sua 
rotina, e quisemos oferecer algo que agradasse aos profissionais 
mais tarimbados.

O Expression System® 2
Nosso último projeto de captadores, o patenteado Expression 
System 2 (ES2), traz um grande avanço na tecnologia de captação 
piezo, captando melhor as propriedades dinâmicas do violão 
graças a um design inovador de posicionamento atrás do rastilho. 
O ES2 é agora um recurso padrão na maioria dos nossos modelos 
de cordas de aço acústicos/ elétricos. Sempre que você quiser 
plugar, pode contar com o captador Taylor para ajudar a produzir o 
seu melhor som.

plugando
A eletrônica do Taylor produz um tom acústico 
amplificado confiável

Modelos: 100/200/200 Série Deluxe, Série Academy, 
GS Mini, GS Mini Bass, Baby Taylor

 
Produzir violões com fundos e laterais em madeiras em camadas, 
ou laminadas, possibilita preservar os recursos das madeiras 
tonais (um tronco de compensado produz oito vezes o material 
de um tronco serrado para violões de madeira sólida) e oferece 
ao músico um instrumento resistente, acessível e com sonoridade 
excelente.

Nossos recursos de construção utilizam três camadas de madeira: 
um núcleo central de álamo com um compensado em cada lado. 
Este processo permite dobrar um arco na traseira do violão para 
dar mais força e com a abordagem em laminado produz um violão
durável e que viaja bem. As opções de madeira laminada da Taylor 
incluem sapele, jacarandá, koa e nogueira. Os violões Taylor em 
madeira laminada têm o topo em madeira sólida, o que significa 
que o som do violão ficará melhor ao longo do tempo.

Opções de madeiras 
laminadas
Laminados de madeira aliam acessibilidade e durabilidade



Agora encontre o seu Taylor

GC

GA

GS

GO

DN

Macassar Série Presentation  PS12

Koa Série Koa K22

Jacarandá Séries 900, 800 DLX, 800, 700 & 400 912, 812 DLX, 812, 712, 412-R

Maple Série 600 612

Mogno Série 500 522, 512, 552, 562

Ovangkol Série 400 412

Sapele Série 300 312

Blackwood Série 300 322

Macassar Série Presentation   PS14

Koa Série Koa K24

Jacarandá Séries 900, 800 DLX, 800, 700 & 400 914, 814 DLX, 814, 714, 414-R

Maple Série 600 614

Mogno Série 500 524, 514

Ovangkol Série 400 414

Sapele Série 300 314

Blackwood Série 300 324

Macassar Série Presentation   PS18

Koa Série Koa K28

Jacarandá Séries 900, 800 DLX, 800, 700 & 400 818 DLX, 818, 858, 418-R, 458-R

Maple Série 600 618

Mogno Série 500 NA

Ovangkol Série 400 418, 458

Sapele Série 300 NA

Blackwood Série 300 NA

Macassar Série Presentation   PS16, PS56

Koa Série Koa K26, K66

Jacarandá Séries 900, 800 DLX, 800, 700 & 400 916, 956, 816 DLX, 856 DLX, 

Maple Série 600 616, 656

Mogno Série 500 526, 516

Ovangkol Série 400 416, 456

Sapele Série 300 316, 356

Blackwood Série 300 326

Macassar Série Presentation   PS10

Koa Série Koa K20

Jacarandá Séries 900, 800 DLX, 800, 700 & 400 910, 810 DLX, 810, 710, 410-R

Maple Série 600 610

Mogno Série 500 520, 510

Ovangkol Série 400 410

Sapele Série 300 310

Blackwood Série 300 320, 360

Eu gosto deste 
formato

Depois de escolher uma combinação de formato e madeira do seu 
interesse, você estará pronto para um test drive! O gráfico abaixo 
oferece um bom ponto de partida para identificar modelos Taylor 
específicos com construção em madeira toda sólida na linha da 
Taylor. As combinações de madeiras são organizadas por série, e 

cada série tem um pacote exclusivo de detalhes de construção e 
estéticos. Os modelos que possuem corte incluem “c” no nome, e 
os que vêm com eletrônica acústica têm “e” no final   (ex: 814ce). 
Você encontra uma lista abrangente dos modelos Taylor em tay-
lorguitars.com

Esta madeira  
me atende bem

Encontrado
nesta série

Você encontrou
um modelo para testar!

816, 856, 
716, 756, 
416-R, 456-R



Sobre a Taylor
A Taylor Guitars foi fundada em 1974 em Lemon Grove, Califórnia, por  
Bob Taylor e Kurt Listug. Graças à utilização pioneira de ferramentas 
modernas e tecnologias para refinar o processo de fabricação de violões,  
a empresa definiu novos padrões de qualidade para a experiência do músico 
e o timbre, e estabeleceu a Taylor como fabricante líder no segmento de 
violões acústicos. Nossa sede está localizada em El Cajon, Califórnia (a leste 
do condado de San Diego). Oferecemos um tour guiado pela fábrica nos dias 
de semana às 13h e convidamos você a conhecer nossas operações. Para 
saber como chegar e outros detalhes, visite taylorguitars.com. 
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