
Conectado ao mundo, a partir do pulso. 
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Depois dos smartphones e das smart TVs, chegou a vez dos smart watches, os relógios 

inteligentes e conectados. Na feira de tecnologia IFA, realizada em Berlim no mês passado, 

esses dispositivos foram destaques. Três fabricantes mostraram seus modelos: a Samsung 

levou o Galaxy Gear, lançado na semana passada no Brasil e que começa a ser vendido nesta 

quinta-feira no varejo; a Sony apresentou o SmartWatch 2, com lançamento previsto para 

antes do Natal  segundo a fabricante e que está em sua segunda versão;  e a Qualcomm, 

fabricante de chips para aparelhos móveis, apareceu com o Toq, ainda sem previsão para 

desembarcar no País. A Apple não ficará de fora do modismo e deve anunciar o seu iWatch até 

2014, segundo os sites especializados. A empresa não confirma nada por enquanto, mas sabe-

se que já registrou pedido de patentes para o nome em vários países. 

 

Tais relógios podem representar uma nova tendência de computação móvel, especialmente 

para quem preza uma novidade e visa mais comodidade no uso. Mas seu sucesso (ou fracasso) 

dependerá da autonomia, compatibilidade com outros aparelhos (e não só os de última 

geração), número de aplicativos disponíveis e dos preços, por enquanto bem salgados. O 

Galaxy Gear, por exemplo, custa lá fora de US$ 299 e aqui será vendido, inicialmente, por 

cerca de R$ 1.200. O smart watch da sul-coreana serve de espelho de outros smartphones, 

assim como os demais modelos conectados, isto é, o celular fica no bolso ou na bolsa, e as 

funções básicas são feitas pelo relógio. Na primeira etapa de lançamento, o Gear funcionará 

apenas com o Galaxy Note 3, também lançado no País nesta semana. Em breve, o dispositivo 

será compatível com outros telefones Samsung, como o Galaxy S4, o S3 e o tablet Note 10. 

 

Com facilidades – Apesar das limitações, parece haver público para esse tipo de 

equipamento vestível. A consultoria Canalys estima que em 2014 serão vendidos 5 milhões 

desses relógios no mundo, uma explosão em relação a 2012 que não deve passar de 500 mil 

unidades. Mas este foi um ano de lançamentos. Tais relógios são usados para receber ligações, 

ler e-mails, enviar mensagens de texto e acessar a internet, além de outras funções que 

auxiliam nos exercícios físicos. 

 

Algumas facilidades são visíveis. No Gear, a tela OLED é de 1,63 polegadas e sensível ao 

toque, e o aparelho avisa ao usuário sobre ligações recebidas e dá a opção de aceitá-las ou 

ignorá-las. Para atender a chamada basta fazer um movimento do braço como se levasse o 

aparelho ao ouvido. Os microfones foram colocados no centro do pulso e o alto-falante 

acoplado permite fazer ligações do celular sem usar as mãos, apenas com um comando de 

voz.  Isso facilita  se o usuário estiver com os braços ocupados carregando alguma coisa, por 

exemplo. É possível tirar uma foto ou fazer um pequeno vídeo com a câmera da pulseira. O 

conteúdo é salvo nos 4 GB disponíveis e pode ser compartilhado pelas redes sociais. A bateria 

dura até 25 horas e a função de bloqueio automático trava a tela do smartphone sempre que o 

Gear estiver a mais de 1,5 metro de distância do celular. É claro que no aparelho também 

trabalha um relógio de pulso com 10 funções embutidas. 
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O SmartWatch 2, da Sony, mais flexível, é compatível com qualquer aparelho Android (4.0 ou 

mais novo) e permite acionar a câmera do celular de forma remota ou checar notificações do 

telefone. Na Europa custa € 199 e aqui ainda não tem preço definido ainda. A Sony diz que já 

vendeu 500 mil aparelhos da linha Smart Watch desde que foi lançada no ano passado. A 

marca conta com a vantagem de mais de 200 aplicativos dedicados e cerca de um  milhão de 

downloads até agora. O usuário pode consultar mapas de rotas e ler e-mails já baixados 

quando não está conectado ao celular. O aplicativo Runtastic permite planejar exercícios físicos 

e também acessa redes sociais. Uma porta micro USB na lateral da tela carrega o dispositivo, 

cuja bateria para um usuário médio dura até três dias, diz a fabricante. À prova d’água, o SW2 

não tem microfone como o Gear. As chamadas são respondidas por mensagens escritas 

previamente ou para atendê-las é necessário usar um fone Bluetooth (já que o relógio tem 

essa conexão) 

 

O modelo Toq, da Qualcomm, é bem mais simples do que os concorrentes e não há previsão 

de vendas no Brasil, por enquanto. Ainda em fase experimental, o dispositivo tem como 

diferencial a tela com tecnologia Mirasol que ajusta o brilho ao ambiente e traz visibilidade 

total mesmo debaixo do sol. O aparelho faz chamadas, tira fotos e manda mensagens 

(inclusive do Whatsapp) desde que sincronizado a um smartphone com Bluetooth em telefones 

Android 4.0 ou superior e com aplicativos da Qualcomm instalados. O Toq também funciona 

com um fone de ouvido Bluetooth. Em breve, a empresa deve lançar um modelo premium com 

especificações mais avançadas. 

 

Nos esportes – Os relógios da Nike e da Oregon não são conectados a um celular como os da 

concorrência, mas trazem configurações específicas voltadas para o esporte. 

 

O Nike +SportWatch GPS, à venda na Netshoes ou na Nike Store (www.nike.com.br) por R$ 

700, usa dados do GPS Tom Tom e do sensor Nike+ para monitorar ritmo, distância, tempo, 

batimentos cardíacos e calorias gastas, além de guardar o histórico de corridas e listar 

recordes pessoais. Para isso, é necessário instalar o software Nike+ Connect 

(nikeplus.com/downloads) no computador para sincronizar os dados e vincular o relógio ao 

perfil do usuário. A tela é sensível ao toque, mas não é aconselhável mergulhar o equipamento 

na água. 

 

O modelo da Oregon Scientific, SE833, opera como um personal trainer de pulso. O programa 

de treinamento embutido grava os exercícios e mostra o rendimento do atleta em três perfis 

de atividades. Também mede batimentos cardíacos, calorias consumidas e o percentual de 

gordura queimada. O mostrador compara e avalia dados de diferentes exercícios físicos e 

calcula velocidade da corrida e a distância percorrida pelo atleta. O relógio conecta-se ao 

computador pela USB sem fio. Custa R$ 700 e está à venda no site da Oregon 

http://www.oregonscientific.com.br/ 

 

Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 8 out.  2013, Primeiro Caderno, p. A18. 
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