
O LEGADO DE 85 ANOS  

DOS PILOT’S WATCHES

Desde o Special Pilot’s Watch e a pura funcionalidade dos relógios de observação e navegação militares até 

os modelos modernos dos Pilot’s Watches: a IWC tem ampla experiência e especialização na fabricação de 

instrumentos precisos e robustos para o cockpit.

O aroma de querosene com um toque de aventura: os 
Pilot’s Watches da IWC trazem a magia de voar para todos 
aqueles que os usam, e de uma forma especialmente 
elegante. Originalmente projetados como instrumentos 
confiáveis e precisos para o cockpit, os Pilot’s Watches 
agora são relógios esportivos valiosos que provam sua 
utilidade em situações cotidianas. 

A história dos relógios do piloto na IWC remonta aos 
primeiros anos da aviação. Na época, relógios de pulso 
precisos eram um instrumento essencial no cockpit 
e vitais para a sobrevivência de um piloto. Usados 
principalmente para monitorar o tempo de voo ou as 
horas de operação do motor, eles também foram 
ferramentas de navegação úteis durante voos visuais. 
Assim como os sextantes, relógios de pulso altamente 
precisos que ajudavam a determinar a localização atual 
usando navegação astronômica. 

A IWC foi pioneira na produção de instrumentos 
técnicos projetados para atender aos requisitos dos 
aviadores. Em 1936, o Special Pilot’s Watch (Ref. 
IW436) foi desenvolvido em Schaffhausen. O projeto foi 
uma ideia dos filhos do então proprietário da IWC Ernst 
Jakob Homberger. Ambos eram pilotos apaixonados e 
sabiam o que um relógio de aviação precisava ter. O 
novo design das características técnicas incluíram um 
movimento antimagnético e vidro frontal inquebrável. O 
relógio ainda funcionava perfeitamente em temperaturas 
entre -40°C e 40°C, uma vantagem essencial para os 
cockpits não aquecidos da época.

O Big Pilot’s Watch calibre 52 T.S.C. (Ref. IW431) foi 
desenvolvido na década de 1940 para atender aos rígidos 
requisitos inerentes aos relógios de observação militar 
e, mais tarde, inspirou o design do Big Pilot’s Watch. 
Com um diâmetro de caixa de 55 milímetros, uma altura 
de 16,5 milímetros e um peso de 183 gramas, é o maior 
relógio de pulso que a IWC criou até o momento. O 
mostrador minimalista, projetado para se assemelhar aos 
instrumentos de fácil leitura do cockpit, e a impressionante 
coroa cônica, simples de usar até mesmo quando os 
pilotos estavam vestindo suas luvas de voo acolchoadas, 
continuam a influenciar o design do moderno Big Pilot’s 
Watch até hoje. 

O Pilot’s Watch mais famoso criado em Schaffhausen 
foi produzido em 1948. Após um convite da Força 
Aérea Real (RAF), do Reino Unido, a IWC desenvolveu o 
Navigator’s Wristwatch Mark 11, baseado no calibre 
89. Um dos principais requisitos era ter um movimento 
protegido contra campos magnéticos. Isso porque 
os equipamentos de radar em uso na época geravam 
fortes campos eletromagnéticos capazes de prejudicar 
o movimento do relógio. A resposta da IWC foi, então, 
desenvolver uma caixa interna feita de ferro-macio com 
o mostrador no topo, dissipando, assim, a radiação em 
torno do movimento. Outra característica única era o vidro 
da frente especialmente protegido, que não se soltava 
mesmo no caso de uma queda brusca de pressão no 
cockpit. O mostrador claramente estruturado, de alto 
contraste e com elementos luminescentes garantiam 
que os pilotos pudessem sempre ler a hora facilmente, 
independentemente das condições de visibilidade.
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A era dos modernos Pilot’s Watches começou em 
Schaffhausen em 1992. Em tempo recorde - apenas 
algumas semanas - os engenheiros na IWC usaram o 
calibre Valjoux 7750 como base para desenvolver um 
cronógrafo duplo, que possibilitou dois curtos períodos 
de tempo serem medidos simultaneamente. Ao mesmo 
tempo, o Pilot’s Watch Double Chronograph 
(Ref.  IW3711) estabeleceu a IWC como especialista na 
criação de cronógrafos robustos e precisos. Uma boa 
reputação que a marca desfruta ainda hoje. A IWC também 
foi um dos primeiros a adotar o uso de novos materiais de 
caixa inovadores para Pilot’s Watches. Fabricado em 1994, 
o Pilot’s Watch Chronograph Ceramic (Ref.  IW3705) 
com caixa feita de cerâmica preta de óxido de zircônio foi 
o primeiro Pilot’s Watch a ser feito deste material robusto 
e resistente a arranhões. Como apenas 999 modelos 
foram fabricados, este cronógrafo é muito procurado por 
colecionadores atuais. 

A marca atingiu um marco em 2002, quando apresentou 
o Big Pilot’s Watch (Ref. IW5002). Inspirado por um 
relógio de observação militar funcional, o mostrador 
cronógrafo, que lembra um instrumento de cockpit, e a 
caixa superdimensionada de 46,2 milímetros se tornaram 
verdadeiramente icônicos desde então. Graças às 
numerosas - e muitas vezes ousadas - edições especiais, 
o Big Pilot’s Watch tem agora um dos designs de relógios 
mais conhecidos do planeta. 

Em 2007, a IWC combinou um cronógrafo duplo com 
uma caixa feita de cerâmica preta de óxido de zircônio.  
O Pilot’s Watch Double Chronograph Edition TOP GUN 
(Ref. IW379901) leva o nome da lendária Escola de Armas 
de Caças da Marinha dos Estados Unidos (TOPGUN).

É lá que a Marinha dos EUA aprimora os voos de seus 
melhores pilotos e suas habilidades táticas, antes de 
retornar às suas unidades como “Strike Fighter Tactics 
Instructors”. Para resistir às tensões extremas da aviação 
naval, os relógios TOP GUN são feitos de materiais 
excepcionalmente robustos e resistentes à corrosão, 
como o titânio e a cerâmica. A cerâmica preta é totalmente 
antirreflexo, para que os pilotos não prejudiquem a visão 
com a luz solar refletida no cockpit. O material também é 
resistente a riscos, o que torna o relógio especialmente 
adequado para o uso diário em um cockpit estreito. 

Em 2019, a IWC revelou o Pilot’s Watch Double 
Chronograph TOP GUN Ceratanium - o primeiro Pilot’s 
Watch com caixa de Ceratanium®. Esse inovador material, 
desenvolvido pela IWC, é tão leve e inquebrável como 
o titânio e, ao mesmo tempo, duro e resistente a riscos 
como a cerâmica. Também é caracterizado por sua boa 
compatibilidade com a pele e sua bela cor preta matte. 

A IWC é a única relojoeira suíça a ter sido premiada com 
uma licença para desenvolver relógios para esquadrões 
da Marinha dos EUA. A marca projetou relógios para o 
esquadrão US Navy Strike Fighter 102 Diamondbacks e o 
esquadrão US Navy Strike Fighter 211 Fighting Checkmates. 
Hoje, os Pilot’s Watches ainda são desenvolvidos em uma 
estreita colaboração com os melhores pilotos existentes, 
assim como eram em 1936. O feedback dos pilotos 
sobre como os Pilot’s Watches funcionam no dia a dia 
continuam a ajudar os engenheiros da IWC a melhorarem 
e aperfeiçoarem seus projetos 85 anos depois.
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I WC S C H A F F H AU S E N

Em 1868, o relojoeiro e empresário americano Florentine 
Ariosto Jones viajou de Boston para a Suíça e fundou a 
International Watch Company em Schaffhausen. Seu 
sonho visionário era combinar métodos avançados de 
fabricação americana com o artesanato dos relojoeiros 
suíços para fazer os melhores relógios de bolso de seu 
tempo. Ao fazer isso, ele não apenas estabeleceu as 
bases para a abordagem de engenharia exclusiva da IWC, 
como também estabeleceu a produção centralizada de 
relógios mecânicos na Suíça. 

Ao longo de seus 150 anos de história, a IWC Schaffhausen 
desenvolveu uma reputação de criar complicações 
funcionais, especialmente cronógrafos e calendários, 
engenhosos, robustos e fáceis de usar. Pioneira no uso de 
titânio e cerâmica, hoje a IWC é especializada em caixas 
de relógios fabricadas com materiais avançados, como 
titaniumaluminide e Ceratanium®. Seguindo o princípio de 
“a forma segue a função”, em vez da decoração, as 
criações atemporais da fabricante de relógios suíço 
incorporam os sonhos e as ambições de seus proprietários, 
enquanto eles viajam pela vida. 

A IWC fornece materiais de forma responsável, tomando 
medidas para minimizar seu impacto no meio ambiente, 
criando relógios intrinsecamente sustentáveis, construídos 
para durar gerações. A empresa se orgulha em treinar 
seus próprios futuros relojoeiros e engenheiros, além de 
oferecer um excelente ambiente de trabalho para todos 
os funcionários. A IWC também faz parceria com 
organizações que trabalham globalmente para apoiar 
crianças e jovens.

D OWN LOADS
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I NTE R N E T E R E D E S SOCIA I S

Website iwc.com
Facebook facebook.com/IWCWatches
YouTube youtube.com/iwcwatches
Twitter twitter.com/iwc
LinkedIn linkedin.com/company/
 iwc-schaffhausen
Instagram instagram.com/iwcwatches
Pinterest pinterest.com/iwcwatches
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