
A HISTÓRIA POR TRÁS DOS  

PILOT’S WATCHES DA IWC

1936: SPECIAL PILOT’S WATCH  

(REF. 436)

A história dos Pilot’s Watches de Schaffhausen tem início 
em 1936, quando o ‘Special Pilot’s Watch’ (Ref. IW436) 
se tornou o primeiro relógio de pulso desenvolvido pela 
IWC especificamente para uso em aeronaves. O projeto 
foi encabeçado pelos dois filhos do então proprietário 
da IWC Ernst Jakob Homberger. Ambos eram pilotos 
apaixonados e sabiam o que um relógio precisava 
ter para garantir um bom desempenho no cockpit. 
Suas características técnicas incluíam um movimento 
antimagnético e um vidro frontal inquebrável. O relógio 
ainda funcionou perfeitamente bem em qualquer 
temperatura entre -40°C e 40°C, uma vantagem essencial 
nos cockpits não aquecidos da época.

1940: BIG PILOT’S WATCH  

CALIBRE 52 T.S.C. (REF. 431)

Mil modelos do Big Pilot’s Watch, medindo 55 milímetros 
de diâmetro, foram produzidos em 1940, atendendo 
aos rígidos requisitos funcionais existentes em relógios 
de observação militar. Para garantir que ele fosse tão 
preciso quanto precisava ser, estava equipado com o 
relógio de bolso calibre 52 T.S.C., projetado em torno de 
um ponteiro de segundos central com função de parada. 
O ponteiro dos segundos parava completamente quando 
a coroa era puxada, o que permitia que o tempo fosse 
sincronizado com precisão. O mostrador de alto contraste 
com números e marcações sans serif, uma lembrança 
dos instrumentos do cockpit, era de leitura fácil, 
independentemente da visibilidade ou das condições.  
A grande coroa foi projetada para que os pilotos pudessem 
usá-la facilmente, mesmo com as luvas de voo.

1992: PILOT’S WATCH  

DOUBLE CHRONOGRAPH (REF. 371101)

A temporada dos Pilot’s Watches civis começou em 
1992. No recorde de poucas semanas, os engenheiros 
da IWC desenvolveram um movimento de cronógrafo 
duplo baseado no calibre Valjoux 7750. Esse 
mecanismo altamente complexo tornou possível medir 
dois tempos diferentes ou, então, um número ilimitado 
de tempos intermediários, simultaneamente. O Pilot’s 
Watch Double Chronograph também estabeleceu a 
reputação da IWC como uma fabricante de cronógrafos 
robustos. O mostrador preto com detalhes em branco 
foi inspirado no Mark 11, um relógio de navegação 
desenvolvido pela IWC para a Força Aérea Real 
Britânica em 1948.

1994: IWC PILOT’S WATCH  

CHRONOGRAPH CERAMIC (REF. 3705)

No início da década de 1980, a IWC foi uma das 
primeiros marcas de relógios a fabricar caixas de 
titânio e cerâmica. Isso marcou o começo de uma 
época de grande sucesso em Schaffhausen, durante 
a qual a IWC acumulou a riqueza de conhecimentos 
de materiais que ainda hoje define a empresa como 
uma relojoeira inovadora. Em 1994, com o IWC Pilot’s 
Watch Chronograph Ceramic, a IWC apresentou o 
primeiro Pilot’s Watch com uma caixa feita de cerâmica 
de óxido de zircônio preto fosco. Os resultados do 
teste Vickers mostram que essa cerâmica engenhosa 
perde apenas para o diamante em sua dureza. Foram 
feitos somente 999 modelos da referência 3705, o que 
fez com que a peça se tornasse muito procurada pelos 
colecionadores.

IWC Schaffhausen · Baumgartenstrasse 15 · CH-8201 Schaffhausen
Tel. +41 (0)52 235 75 65 · Fax +41 (0)52 235 75 01 · press@iwc.com · press.iwc.com 

mailto:press%40iwc.com?subject=
http://press.iwc.com


2002: BIG PILOT’S WATCH  

REFERENCE 5002 (REF. 5002)

Em abril de 2002, a IWC lançou o Big Pilot’s Watch 
Ref. 5002, medindo 46,2 milímetros de diâmetro, 
15,8  milímetros de altura e pesando 150 gramas.  
O modelo é impulsionado pelo calibre “slow beat” 5011 
com um ponteiro de segundos central com função de 
parada. O movimento automático apresentava corda 
Pellaton e fornecia uma reserva de marcha de sete dias.  
O mostrador funcional e a coroa cônica marcante foram 
inspirados pelo Big Pilot’s Watch de 1940. Esse design 
funcional mudou pouco ao longo dos anos. Uma série 
de edições especiais ajudaram a tornar o Big Pilot’s 
Watch um ícone cultural.

2012: BIG PILOT’S WATCH TOP GUN  

(REF. 501901)

Desde 2007, os modelos TOP GUN dedicados à lendária 
Escola de Armas de Caça da Marinha dos Estados Unidos 
têm sido parte integrante da coleção Pilot’s Watch da 
IWC. Eles são feitos de materiais resistentes à corrosão, 
como titânio e cerâmica, permitindo-lhes resistir mesmo 
nas condições adversas de um jato supersônico.  
Em 2012, a IWC apresentou pela primeira vez o Big 
Pilot’s Watch com seu design inspirado no TOP GUN e 
uma caixa de cerâmica preta medindo 48,6 milímetros 
de diâmetro. O fundo da caixa e a coroa cônica 
eram feitos de titânio leve, mas robusto, enquanto 
a extremidade vermelha do ponteiro dos segundos 
replicava a forma de um jato da Marinha.

2012: BIG PILOT’S WATCH  

TOP GUN MIRAMAR (REF. 501902)

O relógio do Big Pilot TOP GUN Miramar também teve 
sua estreia em 2012, apresentando uma impressionante 
caixa preta feita de cerâmica de óxido de zircônio preta 
polida. O mostrador marrom foi inspirado nos relógios 
de observação militar das décadas de 1930 e 1940.  
A borda externa exibe apenas os minutos e os segundos 
em um estilo de fácil leitura, e as horas são exibidas em 
um círculo interno vermelho. Uma pulseira de couro de 
bezerro verde oliva enfatiza o visual militar do relógio. 
O nome é uma homenagem à Marine Corps Air Station 
Miramar, em San Diego, na Califórnia, onde a Navy 
Fighter Weapons School (TOPGUN) foi originalmente 
fundada em 1969.

2012: BIG PILOT’S WATCH PERPETUAL 

CALENDAR TOP GUN (REF. 502902) –  

BIG PILOT’S WATCH  

PERPETUAL CALENDAR TOP GUN  

“BOUTIQUE EDITION 2013” (REF. 502903)

O primeiro Big Pilot’s Watch com calendário perpétuo 
foi apresentado em 2006. Em 2012, foi seguido pela 
primeira edição TOP GUN deste modelo em uma caixa 
de cerâmica com um diâmetro de 48,6 milímetros. Seu 
grande mostrador de alto contraste garante elegância, 
neutralizando perfeitamente os indicadores auxiliares 
de calendário perpétuo com data, mês, dia da semana 
e fase da lua dupla. O Big Pilot’s Watch com calendário 
perpétuo foi a inspiração de diversas edições especiais, 
como o Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar TOP GUN 
“Boutique 2013”, com material vermelho luminescente 
no mostrador.
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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

As imagens podem ser encontradas em  
press.iwc.com

M A I S  I N FO R M AÇÕ E S

Departamento de Relações Públicas  
da IWC Schaffhausen
Email  press-iwc@iwc.com
Website press.iwc.com

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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