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Guiar a Evolução dos Relógios com Tecnologias Originais e Design 

Premium 
 

 

A Casio Computer Co., Ltd. tem orgulho de expor na Baselworld. Todos os anos, apresentamos 

as incríveis novas ideias das mentes mais brilhantes do nosso negócio de relógios e dos 

excelentes produtos que trouxeram para o mercado global. 

 

Agora, na Baselworld 2019, estamos a apresentar 

muitos novos produtos que demonstram todo o tipo 

de evolução - em material, em construção, em 

função. Estamos especialmente orgulhosos este 

ano de apresentar novos relógios G-SHOCK 

inovadores, que empregam materiais totalmente 

novos que nos permitiram inovar em construção e 

design. 

 

Os novos modelos do G-SHOCK em exposição na 

Baselworld são extremamente importantes para o 

nosso negócio de relógios. A evolução faz parte da 

identidade da G-SHOCK. Este ano em termos de 

evolução, alavancamos novos materiais para 

avançar ainda mais na tecnologia de construção 

resistente a choques que sempre esteve no centro 

da G-SHOCK. Achamos que sentirá a nossa 

paixão pela evolução nestes relógios. Estávamos 

determinados a procurar a evolução em todos os 

aspetos e estamos orgulhosos dos resultados - 

relógios altamente originais que só a Casio poderia 

criar, que integram material, construção, função e 

design ao mais alto nível. 

 

Estamos também a apresentar novos modelos OCEANUS e EDIFICE com novas construções 

que apresentam designs significativamente mais esguios. Tenho certeza de que também gostará 

de experimentar as nossas mais recentes novidades das marcas PRO TREK, BABY-G e SHEEN. 

 

Além da funcionalidade, na CASIO, colocamos grande ênfase na manufatura. Procuramos valor 

estético premium, por exemplo, em relógios feitos à mão por mestres artesãos japoneses, com 

atenção rigorosa aos mais pequenos detalhes e componentes. Combinamos este tipo de valor 

estético com sofisticação funcional para criar relógios projetados para serem universalmente 

apelativos. Como um verdadeiro fabricante, fazemos tudo - desde o desenvolvimento de novas 

funções e construções, à manufatura de peças, até a montagem de relógios. É por isso que pode 

contar com a CASIO para continuar a criar relógios inovadores. 

 

Estão convidados a visitar o nosso stand e a experienciar a variedade de relógios CASIO 

altamente originais que temos para lhe mostrar. 
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