
Quem entrar no site da GamuT Audio vai ver que não consta mais nenhum pré-amplificador e 

amplificadores em sua linha de produtos, isso porque a GamuT vai lançar uma linha nova. As  

perguntas que fizemos ao Benno (Diretor técnico da GamuT Audio) estão abaixo, a princípio 

não entendemos porque lançar uma  nova linha de amplificadores se desde o seu lançamento 

em Janeiro/2001 seus produtos  foram os mais premiados por todas as revistas de áudio  

devido a sua total confiabilidade , durabilidade e extrema qualidade de som que todas 

publicações já afirmaram ser superior até a concorrentes custando o dobro do preço. Em um 

telefonema de quase 30 minutos fizemos essa e outras perguntas ao Benno (CEO da GamuT 

Audio) e abaixo estão as respostas dele.  

 

Audio Shop: Eu sabia que vocês estavam trabalhando em uma nova linha de amplificadores, 

mas por que tirar de produção produtos tão reconhecidos e premiados como o D-3i, DI-150, D-

200i e M 250i??  

Benno: Os amplificadores GamuT vem conquistando prêmios sucessivos desde seu 

lançamento no mercado High End em 2001, todas as revistas especializadas já testaram eles e 

os consideraram melhores que produtos custando o dobro do seu preço e em muitos casos até 

o triplo ou quadruplo, no mercado de audio High End o único marketing que temos são os 

testes dessas publicações, mas depois que todas testaram nenhuma delas vai ficar repetindo 

os mesmos testes se não houver nenhuma novidade para apresentar. Quando o D-200 foi 

lançado ele arrematou todos os prêmios em revistas de todas as partes do mundo por sua 

performance, nenhuma delas iria testá-lo de novo, mas vieram os upgrades MK II, MK III e 

depois o ultimo “i” e após cada um deles vieram novos testes que continuaram comprovando 

a superioridade de nossos produtos. Nós poderíamos fazer um novo upgrade e lançar, por 

exemplo,  uma versão “i MK II” para toda a linha, mas mantendo o mesmo visual algumas 

publicações poderiam até ignorar esse novo upgrade, então decidimos desenvolver produtos 

novos com visual totalmente inédito e eletrônica que poderia ser considerada um “i MK II ou 

um “i Plus”.  

Audio shop: Os circuitos vão ser diferentes? O que podemos esperar em qualidade de som? 

Benno: Nós não vamos mudar nossa tecnologia “Single Mosfet” , nós acreditamos que 

produtos vencedores já nascem excepcionais e vão sendo aprimorados ao longo do tempo, 

nossa tecnologia “Single-Mosfet” ,  como você bem sabe,  é vencedora e imune a problemas, 

não temos motivos para querer reinventar algo tão confiável e que soa tão natural, serão 

amplificadores com novo visual mas usando nossa eletrônica consagrada com alguns 

importantes upgrades, em aparelhos desse nível não existem “grandes saltos tecnológicos” 

porque já são quase perfeitos, mas com certeza sempre podemos evoluir e melhorar ainda 

mais o que já é perfeito, posso assegurar pelo que já ouvimos que vai ser um upgrade em 

relação a nossa linha.  

Audio Shop: Mas Benno, tirar todos os amplificadores de linha antes de lançar os novos não 

desvaloriza os produtos?  

Benno: Não acreditamos que isso vai desvalorizar os GamuT existentes, até porque a nova 

linha vai ter preço superior, veja que D-3i, DI-150, D-200i e M-250i pelo longo tempo de 



existência já tinham ferramental e custos de pesquisa e desenvolvimento totalmente 

amortizados, na nova linha vamos ter um custo inicial alto e os preços devem acompanhar, 

assim quem pretende ter um excelente produto, reconhecidamente confiável e com um 

acumulo de prêmios sem comparação na indústria do audio High End pode até achar mais 

economicamente viável adquirir um GamuT novo ou usado da linha tradicional e bastante 

conhecida, essa eletrônica na Europa e Países Asiáticos já é considerada clássica, e como os 

novos virão com preços superiores acreditamos até que isso pode valorizar a linha conhecida  

tanto de usados como de novos para distribuidores que ainda tiverem em estoque.  

Também não achamos justo manter a linha que vai ser substituída em nosso site até sair a 

nova porque muitos poderiam adquiri-la sem saber que estamos desenvolvendo novos 

lançamentos e depois ficar com raiva ao ver que comprou um produto que logo em seguida foi 

substituído por um novo, como não esperamos lançar a nova linha antes do final do ano 

nossos distribuidores também vão ter um bom tempo para vender o que tem estoque e 

acreditamos que a medida que os admiradores da nossa marca forem percebendo que os 

produtos não estão mais em nosso site vão se apressar para adquirir os já existentes no 

estoque de nossos representantes antes que cheguem os novos produtos com preços 

superiores, depois como vamos manter nossa tecnologia e os componentes utilizados a 

assistência técnica, a garantia e a oferta de peças e componentes continuam existindo para 

todos os nossos produtos.     

Audio Shop: Não sei como distribuidores de outros países vão agir, estou pensando em vender 

o que tenho em estoque com um bom desconto na promoção de aniversário que vamos realizar 

em Agosto, que resposta vocês estão recebendo de outros distribuidores? 

Benno: Eu sinto , mas não posso opinar sobre o seu mercado, o que posso dizer é que países 

aonde somos bastante fortes como China e Polônia quando viram que D-3i, DI-150, D-200i e 

M-250i deixaram de constar em nosso site arremataram tudo que tínhamos em estoque, a 

China por exemplo até pediu que fizéssemos um lote novo , mas não podemos fazer isso, 

estamos trabalhando na nova linha já há 2 anos e o único motivo de não ter conseguido lança-

la ainda é que enquanto temos uma produção em marcha nosso tempo para desenvolver a 

nova linha fica comprometido, você sabe...empresas de audio High End são pequenas, com 

estrutura enxuta, então em algum momento tínhamos que parar a linha atual para poder  

dedicar pelo menos 50% do tempo na nova desde que os outros 50% do tempo temos são  

gastos com as caixas acústicas que produzimos. Eu não  acho que você precisa vender o que 

tem estoque com desconto, a nova linha vai custar mais e os produtos que você tem vão 

contar com as mesmas garantias e assistência da sua e da nossa parte, audiófilos são pessoas 

esclarecidas e de bom senso e nossos produtos são amplamente premiados, nós não nos 

consideramos aptos a interferir em como nossos distribuidores trabalham. 

Audio Shop: Como vocês retiraram todos eletrônicos de linha eu devo presumir que a nova 

linha está em vias de ser lançada?  

Benno: Nossa previsão é lançar ainda dentro deste ano, mas embora a parte de áudio já esteja 

finalizada, testada e aprovada só ouvimos os novos produtos ainda em gabinetes adaptados, 

então ainda temos que desenvolver como vão ser os novos gabinetes, o visual, a denominação 

de cada produto, os manuais de proprietário, os manuais de assistência técnica, enfim....é um 

monte de trabalho e não podemos pular etapas, por exemplo: Não podemos definir as 



embalagens antes de ter o produto pronto, só depois dele finalizado vamos desenvolver 

embalagens que permitam que viajem para todas as partes do mundo sem danos, depois 

muitas partes são fornecidas por terceiros, todo o projeto é feito na Dinamarca, todos os 

componentes eletrônicos são comprados dos E.U.A., Europa e Japão – como você bem sabe 

não usamos nenhum componente de países asiáticos de baixo custo, todos os circuitos são  

montados aqui, mas a parte de estamparia e ferramentaria para produzir os gabinetes são 

fabricadas na Alemanha, nós só usamos em nossos produtos componentes de extrema 

qualidade e precisão e na parte de ferramentaria e estamparia a Alemanha é quem faz o 

melhor trabalho, claro que já temos fornecedores para tudo que precisamos e eles são nossos 

parceiros nesses quase 20 anos, mas são tantas coisas para coordenar e trabalhar .......é 

difícil.....muito difícil dizer quando os produtos vão estar prontos e em estoque para 

pedidos...sinto não poder precisar exatamente. 

Audio Shop: OK Benno, muito obrigado pelos esclarecimentos, desculpe ter tomado tanto seu 

tempo, mas tenho clientes perguntando porque a linha de eletrônicos GamuT sumiu do site e 

só ficaram as caixas, por favor avise assim que tiver alguma novidade, se cuide. 

Benno: Obrigado Ivã, eu é que agradeço, sei pelos seus pedidos que temos muitos 

admiradores de nossos produtos aí no Brasil, pode tranquilizá-los e dizer a eles que jamais 

iremos estragar o som dos GamuT´s, nunca vamos jogar fora uma evolução de 20 anos, muito 

pelo contrário, como eles mesmos já devem saber sempre mudamos para melhor. 

Recomendações para esposa, cuidem-se.  

 

   

 

 


