
IWC SCHAFFHAUSEN E HOT WHEELS™ 

LANÇAM O CONJUNTO DE EDIÇÃO LIMITADA 

“RACING WORKS” ENQUANTO A EQUIPE DE 

CORRIDA DA IWC VOLTA A GOODWOOD

Schaffhausen, 16 de outubro de 2021 - Em tempo da 78º Goodwood Members’ Meeting, a IWC Schaffhausen e a 

Hot Wheels™ celebram o retorno a Goodwood com o lançamento do conjunto de colecionador “IWC x 

Hot Wheels™ Racing Works”. Simultaneamente, a equipe de automobilismo da marca, a IWC Racing, está pronta 

para o grid de largada a fim de conquistar o troféu Stirling Moss de amanhã. Ao volante do icônico Mercedes-

Benz 300 SL “Gullwing” estará a austríaca Laura Kraihamer. Limitado a 50 peças, o set de colecionador “IWC x 

Hot Wheels™ Racing Works” contém o Pilot’s Watch Chronograph Edition “IWC x Hot Wheels™ Racing Works” e 

o Hot Wheels Mercedes-Benz 300 SL “Racing Works Edition”, que vêm numa caixa de metal. O primeiro conjunto 

será leiloado online pela casa internacional de leilões Bonhams, com os lucros sendo revertidos para a Fundação 

Two Bit Circus. A organização sem fins lucrativos cria experiências de aprendizagem para crianças com o intuito 

de inspirar o empreendedorismo, incentivar jovens inventores e incutir gestão ambiental.

Na Members’ Meeting, o icônico circuito de Goodwood 
será palco de incríveis corridas com máquinas que 
variam de clássicos tin-tops e GTs, até motocicletas e 
carros de Fórmula 3™ e F1™. A Goodwood Members’ 
Meeting, que ocorre neste fim de semana no sul da 
Inglaterra, vai certamente entregar dois dias cheios de 
adrenalina nas qualificações, corridas, demonstrações 
de alta velocidade e festividades incríveis. Depois do que 
parece uma pequena eternidade, a IWC Racing Team 
está agora voltando ao lendário circuito de Goodwood. 
Foi em abril de 2019, há 20 meses atrás, que a equipe 
esteve pela última vez em Goodwood e a lenda viva 
da Fórmula 1™ David Coulthard conquistou o primeiro 
lugar no Troféu Tony Gaze. Este ano, a austríaca Laura 
Kraihamer vai ocupar seu assento no cockpit do 
Mercedes-Benz 300 SL “Gullwing”. O novo membro da 
família IWC Racing está pronto para competir pelo Troféu 
Stirling Moss amanhã, domingo.

Atenção meticulosa aos detalhes, um compromisso 
inabalável com a excelência e uma vontade de ultrapassar 
limites e expectativas: são esses os valores compartilhados 

entre a IWC Schaffhausen e a Hot Wheels, duas marcas 
famosas por testar os limites do desempenho e do design. 
Ambos são lendas em suas áreas. 

Antes de atingir o status de lenda nos setores automotivo 
e de brinquedos (trata-se do brinquedo mais vendido 
do mundo com 20 mil designs e mais de 8 bilhões de 
carros vendidos), a Hot Wheels começou com um sonho. 
Quando Elliot Handler, cofundador da Mattel, criou a 
primeira geração de Hot Wheels, no Sul da Califórnia 
em 1968, ele queria fazer um carro de brinquedo mais 
cool e que apresentasse um melhor desempenho do 
que os modelos de carros daquela época. Para cumprir 
sua visão, ele alistou um designer de carro da GM e um 
qualificado cientista de foguetes. Juntos, combinaram o 
estilo automotivo de Detroit e um design espacial com 
impressionantes acabamentos de pintura Spectraflame™ 
e as rápidas rodas “redline” para criar o Hot Wheels 
“Original 16”. Hoje, a Hot Wheels é uma potência global 
de cultura de veículo, unindo entusiastas de carros, 
pilotos, construtores e designers de todas as idades em 
todo o mundo.
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Assim como a Hot Wheels, a herança da IWC 
está profundamente enraizada no pioneirismo e 
empreendedorismo norte-americanos. Em 1868, 
100 anos antes de Elliot Handler lançar Hot Wheels, 
o relojoeiro e engenheiro norte-americano Florentine 
Ariosto Jones revolucionou a indústria relojoeira da 
época quando fundou a International Watch Company 
em Schaffhausen. Combinando a habilidade superior 
dos relojoeiros suíços com a mais recente tecnologia 
de manufatura americana, Jones criou movimentos de 
relógio de bolso de alta qualidade para o mercado dos 
EUA. Com base na herança da marca na fabricação de 
relógios-instrumentos robustos e confiáveis para aviação 
e a navegação, o mundo do design automotivo e das 
corridas de automóveis sempre foram fundamentais para 
a IWC. De parcerias com a MercedesAMG e a equipe 
de Fórmula 1 Mercedes-AMG Petronas até patrocínios 
de corridas de carros clássicos e GT, a IWC é bastante 
envolvida com muitas facetas do automobilismo.  
Em 2018, a relojoeira suíço de luxo fundou a sua própria 
corrida equipe, a IWC Racing, que, desde então, 
competiu com vários corridas de carros clássicos, como 
o lendário 1955 MercedesBenz 300 SL “Gullwing”.

“Foi um encontro casual com Manson Cheung, designer 
da Hot Wheels, que deu início à nossa parceria. Nosso 
paixão compartilhada por design automotivo e relógios 
mecânicos levaram a uma reunião entre as equipes de 
design de ambas as marcas no Design Center da Mattel, 
em El Segundo, na Califórnia. Nós nos conectamos 
instantaneamente, falando a mesma língua de design, 
arte e engenharia. Estou orgulhoso da nossa colaboração 
e dos projetos únicos que trouxemos para a vida até 
agora”, explica Christoph Grainger-Herr, CEO da IWC 
Schaffhausen. 

O primeiro projeto colaborativo foi o lançamento do 
conjunto premium Hot Wheels Team Transport em 2020, 
que combinava o IWC Racing 300 SL com seu transportador 
de equipe de corrida. O segundo lançamento foi uma 
versão exclusiva da IWC do Hot Wheels Mercedes-Benz 
300 SL, que foi disponibilizado recentemente. Agora, 
a IWC e a Hot Wheels estão combinando duas joias 
altamente exclusivas de Schaffhausen e El Segundo no 
exclusivo conjunto de colecionador “IWC x Hot Wheels™ 
Racing Works”, que será feito em uma edição estritamente 
limitada de 50 peças.

“A IWC Schaffhausen e a Hot Wheels compartilham uma 
rica e atemporal história, cada uma criando produtos 
icônicos por meio de uma ênfase incomparável na 
atenção aos detalhes e artesanato na menor escala”, diz 
Chris Down, Diretor de Design da Mattel. “Essa parceria 
é um reflexo da criatividade e do espírito colaborativo 
que as nossas equipes compartilham, e o resultado é um 
conjunto excepcional que entusiastas verdadeiramente 
exigentes do mundo de relógios de luxo, das corridas e 
da cultura automobilística vão apreciar.” 

O Pilot’s Watch Chronograph Edition “IWC x Hot 
Wheels™ Racing Works (Ref. IW377904) apresenta uma 
caixa de 43 milímetros feita de titânio de grau 5. O metal 
foi escolhido como o “material de engenharia” favorito das 
equipes de design da Hot Wheels e da IWC. É mais leve 
e duro do que o aço, altamente resistente à corrosão e 
frequentemente usado em Engenharia Automotiva. A cor 
cinza escuro fosco resulta de um elaborado tratamento de 
superfície no qual os componentes da caixa são primeiro 
polidos e depois jateados. A caixa apresenta uma gravura 
impressionante do logotipo em chama da Hot Wheels na 
lateral às 9 horas. O mostrador preto é decorado com uma 
padronagem sutil de bandeira de corrida quadriculada ao 
redor dos totalizadores do cronógrafo. Dependendo da 
incidência de luz, os quadrados gravados a laser alternam 
entre um tom mais claro e mais escuro, dando profundidade 
visual ao mostrador e uma aparência texturizada. Dando 
potência ao cronógrafo está o movimento de calibre 
69385 fabricado pela IWC, que é visível através do fundo 
de caixa de vidro fumê. O relógio apresenta uma pulseira 
têxtil prateada e preta, que segue a paleta de cores do 
IWC Racing Mercedes-Benz 300 SL.

O conjunto inclui ainda o Hot Wheels Mercedes-Benz 
300 SL “Racing Works Edition”. Este exclusivo modelo 
Hot  Wheels foi criado pela equipe de design da Hot 
Wheels, esculpido e detalhado por Manson Cheung com 
gráficos feitos por Steve Vandervate e pelo designer da IWC 
Nicholas Schmidt. É um dos modelos Hot Wheels 1:64th 

mais detalhados já criados. Apenas 50 modelos foram 
fabricados exclusivamente na oficina de prototipagem 
da Hot Wheels. Essa versão apresenta portas asa de 
gaivota, uma fiel reprodução do interior completo com 
as poltronas de corrida, a gaiola de proteção e os frisos 
de peitoril em vermelho, detalhamento externo que inclui 
faróis transparentes com suspensórios MB Star e gráficos 
de corrida. Como esse conjunto terá uma tiragem limitada 
de apenas 50 peças, o carro tomará o seu lugar como um 
dos mais raros modelos oficiais da Hot Wheels já lançados. 
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Ambos o Pilot’s Watch Chronograph Edition “IWC x 
Hot Wheels™ Racing Works” e o Hot Wheels Mercedes-
Benz 300 SL “Racing Works Edition” carregam o número 
68, um aceno sutil para os anos de 1868 e 1968, quando 
a IWC e a Hot Wheels foram fundadas, respectivamente. 
Além disso, a embalagem sob medida torna o conjunto 
mais exclusivo: o cronógrafo e o modelo de carro são 
apresentados em uma caixa de metal em prata e preto.  
A caixa também contém o manual de instruções do 
relógio, um livreto sobre o projeto e uma placa de 
limitação com o número do conjunto correspondente.

U M CO N J U N TO S E R Á L E I LOA D O  

E M P R O L D E U M A B OA C AU S A

O conjunto número 1 será leiloado para caridade pela 
Bonhams. A partir de hoje, os entusiastas podem fazer 
seus lances online até 22 de outubro. O montante do 
leilão irá para a Fundação Two Bit Circus. Essa fundação 
tem o intuito de criar experiências de aprendizagem 
para crianças em todas as situações econômicas 
para inspirar o empreendedorismo, incentivar jovens 
inventores e incutir gestão ambiental. A intenção 
é fazer com que seus Makerspaces se inspirem a 
partir de uma aprendizagem integrativa em ciência, 
tecnologia, engenharia, artes e matemática (STEAM). 
Esses espaços são equipados com ferramentas e 
feitos principalmente com materiais reutilizáveis. Outras 
atividades da fundação incluem workshops e eventos, 
viagens ou acampamentos de verão para crianças. 

O leilão está no ar a partir de 16 de outubro no site  
www.bonhams.com/auction/27446.

Para revelar o novo set, o CEO da IWC, Christoph 
Grainger-Herr, conectou-se virtualmente com Chris 
Down, Diretor de Design na Mattel. Eles discutiram os 
valores compartilhados que unem ambas as marcas e 
a motivação para essa colaboração. Além disso, como 
convidado especial para o webcast, o piloto de corrida 
escocês e ex-lenda da Fórmula 1 David Coulthard 
compartilhou seu feedback e a experiência de vida real 
à frente do 300 SL. Coulthard, que ficou em primeiro 
lugar com a IWC Racing Team no Troféu Tony Gaze na 
77ª Goodwood Members’ Meeting, em 2019. 

O webcast pode ser assistido em https://watches.iwc.com/
mattel.

Para perguntas sobre o conjunto “IWC x Hot Wheels™ Racing 
Works”, por favor, entre em contato concierge@iwc.com.

M AT T E L

A Mattel é uma empresa global líder no mercado de 
brinquedos e a proprietária de um dos catálogos mais 
fortes de franquias de entretenimento para crianças 
e família do mundo. Criando produtos inovadores e 
experiências que inspiram, divertem e desenvolvem 
as crianças por meio de brincadeiras, a Mattel envolve 
os consumidores por meio de um portfólio de marcas 
icônicas, incluindo Barbie®, Hot Wheels®, Fisher-Price®, 
American Girl®, Thomas & Friends®, UNO® e MEGA®, 
bem como outras propriedades intelectuais populares 
obtidas ou licenciadas em parceria com empresas 
globais de entretenimento. As ofertas da Mattel incluem 
conteúdo de cinema e televisão, jogos, música e 
eventos ao vivo. A empresa opera em 35 localidades e 
seus produtos estão disponíveis em mais de 150 países 
em colaboração com as principais empresas de varejo 
e comércio eletrônico do mundo. Desde sua fundação, 
em 1945, a Mattel se orgulha de ser uma empresa de 
confiança, parceira na capacitação das crianças para 
que as mesmas explorem as maravilhas da infância e 
atinjam seu pleno potencial.

H OT W H E E L S

Como uma marca de 53 anos, mais relevante do que 
nunca hoje, a Hot Wheels é a líder mundial de franquia 
de veículos com o brinquedo mais vendido em todo 
planeta. A marca envolve os fãs por meio de eventos 
ao vivo envolventes, jogos eletrônicos extremamente 
populares, o canal nº1 do Boys Toy no YouTube e 
poderosas parcerias, colaborações e produtos de 
consumo. 

B O N H A M S

A Bonhams, fundada em 1793, é uma das maiores e mais 
renomadas leiloarias do mundo, oferecendo belas artes 
e antiguidades, automóveis e joias. Os salões principais 
ficam em Londres, Nova York, Los Angeles e Hong 
Kong, com leilões também realizados em Knightsbridge, 
Edimburgo, Paris, São Francisco e Sydney. Com uma 
rede mundial de escritórios e representantes regionais 
em 22 países, a Bonhams oferece consultoria e serviços 
de avaliação em 60 áreas especializadas. Para uma 
lista completa dos próximos leilões, além de detalhes 
dos departamentos especializados da Bonhams, visite 
bonhams.com.
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C A R AC T E R Í S T I C A S 

Movimento mecânico - Função cronógrafo de horas, minutos e segundos – Indicação de dia e data - 
Pequenos segundos com função de parada - Vidro protegido contra deslocamento causado por  
quedas na pressão atmosférica - Fundo de caixa transparente

 

M OV I M E N TO

Calibre IWC  69385
Frequência  28,800 vph / 4 Hz
Joias  33
Reserva de marcha  46 h
Corda  Automática

 

R E LÓ G I O

Materiais  Caixa de titânio, mostrador preto com gravura, ponteiros pretos,  
pulseira em têxtil preta e prateada

Vidro  Safira, convexo, revestimento antirreflexo em ambos os lados
Resistência à água 6 bar
Diâmetro  43 mm
Altura  14.9 mm

PILOT’S WATCH CHRONOGRAPH EDITION 

“IWC X HOT WHEELS™ RACING WORKS”

R E F.  I W 37 79 0 4
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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 do “IWC x Hot Wheels™ Racing 
Works” podem ser encontradas em press.iwc.com

M A I S  I N FO R MAÇÕ 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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