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Muitas pessoas que usam gravadores para registrar uma palestra, ou mesmo para tomar notas 
pessoais, estão mudando para os aparelhos digitais. Eu testei alguns minigravadores digitais e 
seus softwares, com uma ênfase nos recursos de gravação, qualidade de som e facilidade de uso. 
Os softwares deles permitem que você baixe arquivos de voz para um PC. Alguns também 
incluem programas de reconhecimento de voz, que transformam fala em texto, mas esses não 
estão ainda num estágio em que consigam transcrever gravações complicadas. 
 
Eu me concentrei em dois gravadores digitais que foram lançados este ano: o Panasonic RR-
US351, com um preço de tabela de US$ 129,95 nos Estados Unidos, e o Olympus DM-20, por US$ 
289,00. 
 
O que é legal nos gravadores digitais é que cada novo trecho de som é gravado seqüencialmente 
— de modo que é impossível apagar acidentalmente algo que já esteja gravado. Cada vez que 
você aperta o botão de gravar, um novo arquivo é criado, que pode então ser transferido para 
uma pasta, de modo a separar, por exemplo, reuniões de notas pessoais. 
 
A reprodução começa sempre no início da gravação, pois como não há fita, não há necessidade de 
rebobiná-la. Além disso, os aparelhos datam cada gravação e registram sua duração precisa. Eles 
até permitem que você crie alertas com sua própria voz, como "ligar para fazer reserva no 
restaurante!" 
 
E o mais importante é que o som que eles reproduzem é muito claro. 
 
Eu testei os aparelhos durante horas de entrevistas: numa casa, numa silenciosa sala de reuniões, 
num restaurante e num café ao ar livre. Não perdi nenhuma palavra, nem mesmo quando muito 
barulho de fundo também era capturado. Os dois aparelhos funcionam com duas pilhas AAA. 
 
O Panasonic RR-US351 tem um visual limpo, embora ele pudesse ter uma luz maior para indicar 
que está gravando. Ele tem 10,7 cm por 4,8 cm, com 1,3 cm de espessura, e pesa cerca de 60 
gramas com as pilhas. 
 
Ele consegue armazenar 3,5 horas de som em sua configuração para duração maior (long-play, 
ou LP), mas somente pouco mais de meia hora em seu modo de alta qualidade. As gravações 
podem ser organizadas em 99 arquivos de som em cada um das quatro pastas. 
 
O Panasonic parece projetado para ter seus arquivos de som tocados num computador, já que as 
funções de reprodução do gravador em si são muito básicas. Não há recurso para repetir, nem 
nenhuma maneira de marcar trechos dentro de uma gravação maior. E o pacote não inclui fones 
de ouvido, que realisticamente são necessários para se transcrever a partir da unidade. 
 
O Olympus DM-20 dá a você fantásticas 44 horas e 45 minutos de gravação em sua configuração 
LP, e pouco menos que nove horas em alta qualidade. Ele também tem um som um tanto melhor 
que o do Panasonic. Esses fatores explicam a grande diferença no preço. 
 
O DM-20 tem cinco pastas que armazenam até 199 arquivos cada. Ele até deixa você criar um 
nome para cada pasta. 
 
O Olympus também consegue armazenar e tocar arquivos de música MP3. Ele é um pouco mais 
fino e mais comprido do que o Panasonic, com 4 cm por 10,9 cm, com 1,3 cm de espessura, e 
parece mais sólido com seus 100 gramas. 
 



O microfone é um cilindro prateado com clipe e tem botões para funções básicas. Eu prefiro o 
microfone mais simples do Panasonic, para ser usado preso na camisa, mas esse é melhor para se 
usar segurando na mão. 
 
Com esse gravador, é uma facilidade transcrever notas: ele tem fones de ouvido confortáveis e a 
capacidade de se criar um ciclo de repetição, para que um trecho seja repetido até que você 
consiga transcrevê-lo. E seu filtro de ruído de fundo funcionou bem. 
 
Eu gosto do estilo do Panasonic, mas a enorme capacidade de gravação e os recursos de 
reprodução dão uma vantagem ao Olympus, se você puder comprá-lo. 
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