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Mistura de Assassin’s Creed com a série Batman Arkham...Watch_Dogs é um pacote 
com uma temática atual, gráfi cos de tirar o fôlego, e efeitos sonoros fantásticos

Com mais de 4 milhóes 
de cópias vendidas em 

apenas uma semana 
após o lançamento, 

além de  receber mais 
de  173 prêmios e 

nomeações, Watch_
Dogs tornou-se um dos 
queridinhos da Ubisoft

I
NICIALMENTE ANUNCIADO EM 2012 COMO UM DOS CARROS-CHEFE 
DA NOVA GERAÇÃO, Watch_Dogs acabou perdendo a vez com atrasos de 
produção e deixou muita gente na mão (inclusive algumas lojas que tiveram 
que rever e estornar muitas encomendas de bundles de PS4 e Xbox One 
com o jogo).

Mas a espera valeu a pena pela nova franquia da Ubisoft. Mesmo com suas im-
perfeições e similaridades, Watch_Dogs é uma experiência interessante com boas 
ideias e mecânicas de jogo que agregam à temática e narrativa.

Gráfi cos
Motivo de muita retórica e discussão sobre pseudo-resoluções nos consoles da 

geração atual e a contínua guerra entre fãs da nVidia e AMD, os gráfi cos do jogo não 
desapontam. Mesmo rodando em uma já passada 7950, o jogo é absolutamente de 
tirar o fôlego.

Os efeitos de luz são fantásticos, chegando ao ponto de você ter que prestar 
atenção na hora do dia para não brigar com o sol na sua cara. A transição entre dia 
e noite é muito bem executada, com as luzes da cidade acendendo no entardecer 
e desligando no amanhecer. Nas zonas mais campestres, no entorno da cidade, a 
iluminação mais esparsa dá uma sensação mais rural.

Causa de alguns problemas (com relação a paginamento de memória em placas 
com 3gb de VRAM ou mais em qualidade Ultra no lançamento), as texturas são de 
boa qualidade. Em sua maioria, os objetos e cenários não deixam a desejar visual-
mente, com algumas exceções, como objetos mais ermos e algumas pedras e ár-
vores. Junto com o ciclo de dia/noite do jogo, há muitas localidades que propiciam 
ótimas vistas.

Jogabilidade
É aqui que Watch_Dogs tenta se distanciar de seus concorrentes. Honestamente 

não por inventar algo extremamente novo, mas pela forma como utiliza esses ele-
mentos no jogo. O celular de Pearce é indiscutivelmente sua arma mais poderosa no 
jogo. Graças a informatização da cidade, conforme você progride, mais ferramentas 
se tornam disponíveis para você se livrar da polícia, outros Fixers ou mesmo jogado-
res durante partidas online.

Também é um dispositivo fantástico para espionar todo e qualquer cidadão desta 
Chicago virtual. Inclusive ocasiona algumas risadas devido ao gerador randômico do 
jogo, que assinala o emprego e atividade recente de cada cidadão.

Dirigir, por outro lado, deixa a desejar. Motos são geralmente a melhor opção, 
respondem melhor aos comandos e com mais precisão. A maioria dos carros me 
fazem lembrar de como era dirigir no GTA 3. Os carros parecem vir em duas modali-
dades: os que viram como tijolos e os que tem aderência de manteiga na frigideira. 
Isso acaba causando alguns problemas durante fugas e perseguições, mas nada 
que atrapalhe muito a experiência geral do jogo.

Som
Watch_Dogs não faz feio nesse quesito. O som dos veículos é muito bom: moto-

res, queima de pneus, até mesmo a ignição e alarmes... As armas também causam 
uma boa impressão. De pistolas a revólveres, rifl es a metralhadoras e explosivos, é 
fácil distinguir o que estão usando contra você e a direção dos tiros.

O trabalho de dublagem também merece elogios, fazendo com a personalidade 
das personagens sejam concisas. O que fi ca a desejar é o lip-sync com as persona-
gens. Em alguns momentos fi ca tão desconexo que parece que você está assistindo 
a um fi lme dublado.

A trilha sonora também é interessante, principalmente em como você adquire fai-
xas novas hackeando o celular de outros cidadãos. Infelizmente parece que a Ubisoft 
não licenciou por completo as faixas, tocando somente uma parte de cada.

Conclusão
No geral Watch_Dogs é uma boa nova franquia que a Ubisoft traz para o mer-

cado. O jogo é como uma mistura de Assassin’s Creed (AC) com a série Batman 
Arkham, pegando um pouco do parkour e ferramentas de AC com a furtividade, uso 
criativo do cenário e investigação da série Arkham, tudo em um pacote com uma 
temática atual.

Mas nem tudo são fl ores. Infelizmente em alguns pontos parece que a Ubisoft 
tentou morder mais do que conseguia ou simplesmente cortou o desenvolvimento 
mais cedo do que o esperado temendo algum impacto negativo em mais algum 
atraso.

Em alguns momentos, quando se tem todos os upgrades, a interface fi ca meio 
poluída sobre o que você está tentando hackear, as vezes sendo fatal com uma ex-
plosão não intencional. Mesmo o uso do bullet time (chamado de Focus no jogo) 
não dá conta de auxiliar na procura pelo ponto de vista exato para ativar o que você 
quer durante um tiroteio ou perseguição.

Outra função que parece inacabada é a visão interna nos veículos. Mesmo po-
dendo ver de “dentro” do veículo (como se estivesse dirigindo), não é possível mo-
ver a câmera mais do que alguns graus para cada lado, o que na prática signifi ca 
que você não consegue ver direito para onde vai virar o carro, muito menos ativar 
algumas armadilhas explosivas. Ou seja, só serve como uma ferramenta cinemática: 
algo para fazer vídeos ou curtir um pouco de imersão no jogo, porém nada prático.

Enfi m, mesmo com suas falhas e história meio fraca, Watch_Dogs é um jogo que 
se mostrou digno de virar uma franquia promissora. Com minigames sufi cientes para 
expandir sua jogabilidade por horas além da história principal, uma quantidade sau-
dável de humor durante a narrativa principal e jogabilidade divertida, Watch_Dogs 
se coloca como um forte candidato a franquia chefe da Ubisoft no segmento nos 
próximos anos. Principalmente considerando o desleixo e perda de foco que As-
sassin’s Creed vem tendo em suas últimas interações. Não seria de se surpreender 
- contanto que a Ubisoft não perca o foco neste também.

Fico na espera do ctOS 2.0 na cidade mais próxima e quem sabe um novo protago-
nista. 
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