
IWC SCHAFFHAUSEN PROJETA  
OS CRONÓGRAFOS INSPIRATION4  
PARA APOIAR A PRIMEIRA MISSÃO 

ORBITAL TOTALMENTE CIVIL 

Schaffhausen, 26 de agosto de 2021 - Para apoiar a Inspiration4, a primeira missão orbital totalmente civil do 

mundo, a IWC Schaffhausen projetou e doou uma série de Pilot’s Watch Chronograph exclusivos, com temática 

espacial, que representam os valores da missão: Liderança, Esperança, Generosidade e Prosperidade.  

Os relógios serão usados pelos quatro tripulantes em sua viagem espacial e serão posteriormente leiloados 

como parte do objetivo da missão de arrecadar fundos para e promover o trabalho de salvamento de vidas  

do Children’s Research Hospital®. 

A edição "Inspiration4" do Pilot’s Watch Chronograph 
apresenta uma caixa feita em uma lindíssima cerâmica 
branca. A cor única resulta de um processo de fabricação 
complexo em que o óxido de zircônio é misturado com 
outros óxidos metálicos em uma proporção definida 
com precisão. Com classificação Vickers, a engenharia 
dessa cerâmica está entre as substâncias mais duras do 
planeta, atrás apenas do diamante.No mostrador azul 
escuro laqueado, foram impressas inúmeras estrelas 
para capturar a profundidade e a escuridão do espaço, 
onde também é apresentado o logotipo da Inspiration4. 
Dentro desta caixa pulsa o movimento cronógrafo do 
calibre 69380 manufaturado pela IWC. Em cada um 
dos quatro relógios, o fundo da caixa em titânio tem 
gravado o nome e o valor da missão, representados 
pelos respectivos tripulantes. Os cronógrafos estão 
equipados com uma atraente pulseira de borracha 
branca com detalhes em couro.

A missão foi nomeada de Inspiration4 em reconhecimento 
à diversificada tripulação composta por quatro pessoas  
de apoiarem o St. Jude Children’s Research Hospital e 
enviar uma mensagem humanitária positiva. A jornada 
de vários dias pela órbita terrestre representa uma 
nova era para os voos espaciais e exploração do 
espaço pelos seres humanos. A missão é uma ideia 
de Jared Isaacman, um empresário de 38 anos e piloto 
talentoso que também atuará como Comandante.  
O lançamento da missão está previsto para setembro 
do histórico Complexo de Lançamento 39A no Centro 
Espacial Kennedy da NASA, na Flórida. A nave espacial 
orbitará o planeta a uma altitude de aproximadamente 
575  quilômetros (357 milhas) e uma velocidade de 
mais de 27.360 km/h (17.500 milhas por hora). Após a 
viagem de vários dias, a tripulação entrará novamente 
na atmosfera terrestre e realizará um pouso suave na 
água na costa da Flórida.

Quatro Pilot’s Watches exclusivos representando os valores da missão:  

Liderança, Esperança, Generosidade e Prosperidade viajarão ao espaço e  

serão posteriormente leiloados para auxiliar o St. Jude Children's Research Hospital®



"Desde o nosso fundador Florentine Ariosto Jones, que 
viajou dos Estados Unidos à Suíça e revolucionou a 
relojoaria, até nosso infinito desejo por inovação, a IWC 
é uma empresa de pioneiros. Estamos incrivelmente 
orgulhosos de ser parceiros da missão Inspiration4, 
que compartilha tantos de nossos valores, para fazer 
história juntos e angariar fundos para uma causa tão 
boa", explica Christoph Grainger-Herr, CEO da IWC 
Schaffhausen.

"A Inspiration4 é a realização de um sonho de vida 
e, em nome da tripulação, quero agradecer à IWC 
Schaffhausen por subir a bordo e apoiar nossa missão 
de angariar fundos para o St. Jude Children’s Research 
Hospital,” disse Isaacman. 

U MA TR I P U L AÇ ÃO Q U E R E P R E S E NTA  
OS Q UATRO VALO R E S DA M I S SÃO 

No coração do Inspiration4 está uma tripulação única e 
diversificada. Isaacman ocupa o assento de liderança 
da missão e atua como Comandante. Ele é o fundador 
e CEO da Shift4 Payments, piloto comercial e militar 
bem sucedido, que detém vários recordes mundiais na 
aviação. O lugar da missão que representa a Esperança 
foi concedido a Hayley Arceneaux, médica assistente 
de 29 anos do St. Jude Children’s Research Hospital 
e sobrevivente do câncer pediátrico. Sian Proctor, um 

empresário de 51 anos e piloto experiente, ganhou o 
lugar da missão que representa a Prosperidade, pois 
foi o participante vencedor de uma competição de 
negócios. Por último, o lugar da missão que representa  
a Generosidade, será ocupado por Christopher 
Sembroski. O funcionário de 41 anos da indústria 
aeroespacial e veterano da Força Aérea dos Estados 
Unidos ao contribuir para uma campanha de arrecadação 
de fundos, foi o sortudo doador que ganhou um lugar  
na Inspiration4.

A tripulação atualmente está em treinamento para 
astronautas comerciais na SpaceX, focando a mecânica 
orbital, operando em microgravidade, gravidade zero 
e outras formas de testes de estresse. Além disso, 
eles receberão treinamento de preparação para 
emergências, exercícios completos de entrada e saída 
de naves espaciais e participarão de simulações de 
missões parciais e completas. 

Para saber mais sobre a Inspiration4 e como apoiar 
e acompanhar essa histórica viagem ao espaço, 
acesse www.Inspiration4.com e siga a missão na 
mídia social no Twitter (@inspiration4x), Facebook 
(@inspiration4mission), Instagram (@inspiration4) e 
YouTube (@Inspiration4) para receber as últimas notícias  
sobre o treinamento, a preparação e o cronograma  
da missão.

http://www.Inspiration4.com
https://twitter.com/inspiration4x
https://www.facebook.com/inspiration4mission
https://www.instagram.com/inspiration4/
https://www.youtube.com/channel/UChVe2hDZiYScBIrZuxYRY7g


C AR AC TE R Í ST I C A S

Movimento mecânico – Função cronógrafo para horas, minutos e segundos – Exibição de data e dia –  
Parador dos pequenos segundos – Caixa interna de ferro doce para proteção contra campos 
magnéticos – Coroa parafusada – Vidro protegido contra deslocamento por quedas na pressão de ar

 
M OVI M E NTO

Calibre manufaturado pela IWC 69380
Frequência  28.800 vph / 4 Hz
Pedras  33
Reserva de marcha  46h
Movimento  Automático

 
R E LÓG IO

Materiais   Cerâmica branca, mostrador azul escuro laqueado, ponteiros pretos, 
pulseira de borracha branca com incrustação de couro

Vidro  Safira, convexo, revestimento antirreflexo nos dois lados 
Resistente à água  6 bar
Diâmetro  44,5 mm
Altura  15,7 mm

EDIÇÃO “INSPIRATION4”  
DO PILOT’S WATCH CHRONOGRAPH

R E F.  IW 3 8 91 1 0



DOWN LOADS

Imagens da Edição “Inspiration4” do  
Pilot’s Watch Chronograph podem ser  
baixadas gratuitamente em press.iwc.com

MAI S I N FO R MAÇÕ E S

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

I NTE R N E T E R E D E S SOCIAI 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

IWC SCHAFFHAU 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, 
engenhosas, robustas 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.
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