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Utilizar tecnologias digitais para criar a próxima geração de relógios de 
qualidade superior 

 
A Casio Computer Co., Ltd. orgulha-se em expor os seus produtos na Baselworld. Este ano, 
apresentamos ao mundo, mais uma vez, as ideias 
pioneiras das mentes mais brilhantes no nosso ramo da 
relojoaria e os excelentes produtos que essas ideias 
trouxeram para o mercado global. 
 
Na Casio, acreditamos que o derradeiro relógio para um 
homem ou uma mulher de negócios na atual era global é 
aquele que apresenta sempre a hora exata, em qualquer 
parte do mundo. Desde 2014 que a Casio desenvolve 
novos relógios segundo o conceito de desenvolvimento 
"Global Time Sync", a sincronização do tempo global. Dos 
relógios G-SHOCK e OCEANUS equipados com 
tecnologia GPS Hybrid Wave Ceptor que recebe sinais de 
calibração da hora por GPS e via ondas de rádio de forma 
inteligente, aos relógios EDIFICE que fazem a 
sincronização com um smartphone para a hora local - 
todos revelaram ser um êxito junto dos consumidores. 
 
A Casio desenvolveu um novo sistema que faz a ligação a um smartphone para manter a 
hora exata, em qualquer parte do mundo, recorrendo a servidores horários na Internet. Os 
nossos novos relógios EDIFICE e SHEEN, que lançaremos ainda este ano, serão 
compatíveis com este sistema. Os relógios Casio estão em evolução constante para garantir 
uma sincronização ainda melhor com o horário mundial. 
 
Além de funcionalidades avançadas e designs inovadores, a Casio apurou adicionalmente a 
beleza e atratividade dos relógios dedicando uma atenção ainda maior aos materiais e 
acabamentos, à medida que procuramos realçar ainda mais o valor dos nossos relógios 
enquanto bens pessoais. 
 
Este ano, na Baselworld, a Casio irá apresentar relógios analógicos de metal de altíssima 
qualidade no Pavilhão 1.1, abrangendo desde os relógios das populares séries de gama alta 
MR-G e MT-G na família G-SHOCK à marca de gama alta OCEANUS. A exposição neste 
pavilhão centra-se nos nossos modelos topo de gama, relógios com funcionalidades e uma 
construção que aplicam as tecnologias digitais e de fabrico de ponta desenvolvidas na nossa 
Fábrica Yamata Casio, no Japão. Teremos também o nosso stand habitual no Pavilhão 1.2, 
onde apresentaremos as marcas G-SHOCK, BABY-G, EDIFICE, PRO TREK e SHEEN, bem 
como o nosso WSD-F10 Smart Outdoor Watch, acabado de chegar da sua empolgante 
estreia na exposição internacional Consumer Electronics Show em Las Vegas, no passado 
mês de janeiro. 
 
Convidamo-lo a visitar os nossos stands e a experienciar pessoalmente o espírito da criatividade 
Casio. 


