
BOOM SUPERSONIC E  

IWC SCHAFFHAUSEN UNEM FORÇAS  

EM NOVA PARCERIA

Denver/Schaffhausen, 9 de novembro de 2021 - A IWC Schaffhausen anuncia uma nova parceria com a 

Boom Supersonic, empresa que está construindo o avião supersônico mais rápido e sustentável do 

mundo. A colaboração tem como base a relação especial de ambas as empresas com o tempo, o 

compromisso das duas com a engenharia excelência e a dedicação mútua em incorporar a sustentabilidade 

em toda a cadeia de abastecimento. Dentro do âmbito da parceria, a IWC e a Boom planejam compartilhar 

as melhores práticas para promover práticas sustentáveis em suas respectivas indústrias.

Fundado em 2014 em Denver, a Boom Supersonic 
visa redefinir as viagens aéreas comerciais ao levar 
voos sustentáveis e supersônicos às alturas. O avião 
comercial da companhia, Overture, terá uma pegada de 
carbono zero e será capaz de voar com combustíveis 
de aviação 100% renováveis (SAF) com o dobro da 
velocidade dos jatos de passageiros mais rápidos da 
atualidade. A Boom visa lançar o Overture em 2025, 
voar em 2026 e transportar passageiros em 2029. 

A IWC Schaffhausen foi fundada em 1868 pelo relojoeiro 
americano Florentine Ariosto Jones. Combinando 
artesanato tradicional suíço com a tecnologia industrial 
moderna de sua terra natal, ele estabeleceu o primeiro 
centro de produção de relógios na Suíça. Hoje, a IWC é 
especialista em complicações engenhosas e fáceis de 
usar, como cronógrafos e calendários. A empresa também 
adquiriu experiência única no campo dos materiais. 

“Desde a engenharia de nosso primeiro relógio para 
piloto na década de 1930, a paixão pela aviação foi um 
fio condutor na história da nossa marca. Nós sempre 
trabalhamos com os pioneiros e os apoiamos em sua 
missão de conquistar os céus. Impulsionados pelo 
nosso compromisso com a excelência em engenharia 
e sustentabilidade, estamos orgulhosos de unir forças 
com a Boom Supersonic”, explica Franziska Gsell, CMO 
da IWC Schaffhausen.

“A Boom está entusiasmada em fazer parceria com a 
IWC dentro do tema das prioridades de sustentabilidade. 
Como pioneira em design e manufatura sustentável, a 
IWC tem grandes insights para oferecer a outros em 
todos os setores. Com uma paixão compartilhada pelo 
valor do tempo, esperamos uma colaboração contínua 
com a IWC a fim de ajudar a construir o futuro de 
negócios sustentáveis”, diz Kathy Savitt, Presidente e 
Diretora Comercial da Boom Supersonic. 

A parceria entre a Boom e a IWC baseia-se em três 
pilares essenciais intrínsecos para ambas as empresas: 
uma relação especial com o tempo, um compromisso 
com a excelência em engenharia e a dedicação a fim 
de incorporar sustentabilidade em toda a cadeia de 
abastecimento.

M E D I N DO O TE M P O O U M U DAN DO  
A S UA P E RCE P Ç ÃO

Por mais de 150 anos, a IWC fabrica instrumentos de 
precisão para medir o tempo. As oscilações totalmente 
uniformes da mola de balanço dividem-se todos os 
dias em 86.400 segundos - fornecendo as informações 
básicas necessárias para a cronometragem, medindo 
tempos de parada com cronógrafos ou até mesmo com 
o lendário calendário perpétuo da IWC, que funciona 
praticamente sem a necessidade de ajustes até 2499. 
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Por outro lado, a missão da Boom Supersonics é tornar 
o mundo dramaticamente mais acessível, inaugurando 
uma nova era de viagens aéreas supersônicas. Quando 
em breve for possível viajar de Londres a Nova York 
em 3h30, em vez de 6h30, a percepção do tempo 
como tal e a velocidade com que ele passa irão mudar 
fundamentalmente. Como o tempo de viagem entre os 
principais destinos será reduzido pela metade, seremos 
capazes de conhecer mais pessoas, lugares e culturas.

NA VAN G UAR DA DA E N G E N HAR IA  
E  I N OVAÇ ÃO

Quer se trate da fabricação do avião comercial mais 
rápido e sustentável do mundo ou de um mecanismo 
complexo como o movimento de um relógio mecânico, 
tanto a Boom quanto a IWC precisam estar no auge do 
que existe na engenharia e constantemente ultrapassar 
os limites da física. A Boom, por exemplo, usa simulações 
computadorizadas sofisticadas e testes de túnel de vento 
para garantir que o design do Overture seja maximizado 
para desempenho e eficiência de combustível. Além 
disso, a fabricação de componentes de fuselagem 
compostos de carbono termicamente estáveis é uma 
tarefa que requer conhecimento especializado na 
ciência de materiais. A IWC foi pioneira no uso de titânio 
e cerâmica na indústria relojoeira durante a década de 
1980 e, desde então, adquiriu uma experiência única no 
campo. Hoje, a nova divisão de engenharia da empresa, 
a IWC Experimental, desempenha um papel crucial na 
condução de inovações de ponta em áreas como a 
proteção de força G ou o desenvolvimento de materiais 
técnicos altamente avançados, como o Ceratanium®.

S U STE NTAB I L I DAD E E M TO DO  
O C I CLO D E V I DA DO P RO D UTO

Por fim, as duas empresas priorizaram a integração da 
sustentabilidade em toda a cadeia de valor. Espera-se 
que a Boom Supersonic seja o primeiro fabricante 
de aeronaves comerciais a gerar uma pegada de 
carbono zero. Por exemplo, o Overture terá um design 
eficiente em termos de combustível e será capaz de 
usar combustíveis de aviação 100% renováveis (SAF).  
A Boom também quer garantir que o Overture possa ser 
reciclado no final de sua vida útil. Os relógios mecânicos 
da IWC são projetados para durar gerações, sendo 
assim intrinsecamente sustentáveis. No entanto, eles 
devem ser feitos com responsabilidade. A IWC lidera 

a indústria de alta relojoaria com a sua abordagem 
abrangente e transparente sobre a sustentabilidade, 
comprometendo-se com relatórios bienais e definindo 
metas mensuráveis. Desde o fornecimento responsável 
de materiais ou a redução do volume e do peso da 
embalagem primária até o desenvolvimento de materiais 
novos e sustentáveis, como pulseiras de relógio feitas de 
papel, a IWC aprimora continuamente cada elemento nos 
seus processos de produção, fabricação, distribuição e 
prestação de serviços e produtos. 

A parceria entre a Boom Supersonic e a IWC Schaffhausen 
contará com vários projetos conjuntos no futuro. Por 
exemplo, a Boom e a IWC trabalharão juntas com um 
foco especial nas prioridades de sustentabilidade. 
Tanto a Boom quanto a IWC estão comprometidas com 
práticas de manufatura sustentáveis em todas as cadeias 
de abastecimento de seus respectivos setores.

B OO M S U P E RSO N I C

A Boom Supersonic está redefinindo as viagens aéreas 
comerciais ao levar voos supersônicos sustentáveis às 
alturas. O histórico avião comercial da Boom, o Overture, 
foi projetado e comprometido com os padrões da indústria 
de velocidade, segurança e sustentabilidade. O Overture 
terá pegada de carbono zero e será capaz de voar com 
combustíveis de aviação 100% renováveis (SAF) com 
o dobro da velocidade dos jatos de passageiros mais 
rápidos de hoje. A lista de pedidos do Overture, incluindo 
compras e opções, está atualmente em 70 aeronaves, e a 
Boom está trabalhando com a Força Aérea dos Estados 
Unidos para aplicações governamentais do Overture. 
O XB-1, uma aeronave de demonstração, lançada em 
2020, e seu programa de teste de voo carbono zero está 
em andamento. A empresa é apoiada por investidores 
mundiais de peso, incluindo Bessemer Venture Partners, 
Prime Movers Lab, Emerson Collective e American 
Express Ventures. Para mais informações, visite  
https://boomsupersonic.com. 

Conecte-se com a Boom Supersonic no Twitter, 
LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube e Medium 

Contato para jornalistas

Aubrey Scanlan press@boomsupersonic.com

Fotos e vídeos disponíveis em https://boomsupersonic.
com/press
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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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