
O MELHOR DE DOIS MUNDOS

A IWC Schaffhausen tem uma longa tradição no desenvolvimento e processamento de novos materiais para a 

caixa. Na década de 1980, a empresa foi pioneira em titânio e cerâmica. Com o Ceratanium®, os engenheiros 

de materiais da IWC desenvolveram um material inovador que combina as vantagens exclusivas do titânio e da 

cerâmica, incluindo a extrema resistência à corrosão. E o fato de que as peças auxiliares, como a coroa, os 

botões e a fivela, podem ser feitas de Ceratanium® tornou possível produzir relógios em um design suntuoso, 

fosco e totalmente preto sem a necessidade de revestimento.

Na década de 1970, a IWC começou a pesquisar 
maneiras de melhorar os materiais já existentes e utilizar 
outros novos. Um desses projetos visava aumentar a 
resistência a arranhões do aço inoxidável relativamente 
macio, endurecendo-o com tungstênio. Como parte da 
colaboração com o estúdio Porsche Design, o titânio 
chamou a atenção dos engenheiros desta investida. 
Em 1980, a IWC apresentou, então, o Porsche Design 
Titanium Chronograph, o primeiro relógio de pulso 
do mundo com caixa e pulseira em titânio. A próxima 
novidade não demorou a chegar: em 1986, o Da Vinci 
Perpetual Calendar foi o primeiro relógio de pulso com 
uma caixa feita de cerâmica de óxido de zircônio preto.

Cada material é diferente e tem propriedades 
específicas próprias. O titânio, por exemplo, é leve 
e inquebrável, enquanto a cerâmica é praticamente 
livre de desgaste e altamente resistente a arranhões. 
Então, que tal combinar as vantagens desses dois 
materiais tradicionais da IWC? Após um período de 
desenvolvimento de mais de cinco anos, os nossos 
engenheiros de materiais finalmente conseguiram 
esse feito extraordinário com o Ceratanium®. O novo 
material é leve e robusto como o titânio, mas tão duro 
e resistente a arranhões quanto a cerâmica.

TU DO CO M EÇ A CO M U MA  
L I GA E S P ECIAL D E T ITÂN IO

Ceratanium® não é uma simples mistura de titânio e 
cerâmica. É, na verdade, um novo material desenvolvido 
do zero, baseado em uma liga de titânio única fundida de 
acordo com as especificações rigorosas da IWC. Vários 
componentes, como o anel e o fundo de caixa, a coroa 

e os botões, são torneados e fresados a partir de barras 
e seções planas com esse tipo de liga. O processo de 
usinagem é realizado por sistemas de torneamento 
e fresamento de última geração, de alta precisão e 
controlados por computador. Por último, as superfícies 
são jateadas à mão para dar às peças uma superfície 
levemente irregular e fosca.

A TR AN S FO R MAÇ ÃO  
D E FA S E OCO R R E N O FO R N O

Seguimos agora para a etapa final e decisiva na fabricação 
de uma caixa em Ceratanium®. Os componentes são 
colocados em um forno a uma temperatura definida com 
precisão por um tempo determinado. A composição 
específica da liga de titânio significa que, quando 
determinados parâmetros do processo são atingidos, 
o oxigênio se difunde com o material, resultando em 
uma transformação de fase. A superfície adquire, então, 
propriedades semelhantes às típicas da cerâmica, como 
um alto grau de dureza e resistência a riscos. O processo 
de queima também fornece para as peças a sua cor 
preta fosca exclusiva.

TOTALM E NTE P R E TO S E M  
N ECE S S I DAD E D E R E VE STI M E NTO

Uma das razões centrais para o desenvolvimento do 
Ceratanium® foi o desejo de um relógio completamente 
preto. Frequentemente, a indústria de relógios utiliza 
processos de revestimento, como a deposição física de 
vapor (PVD), para fazer caixas pretas. O aço, por exemplo, 
é revestido com uma camada ultrafina de DLC (carbono 
tipo diamante). Mas, infelizmente, os revestimentos 
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lascam facilmente ou podem descascar se o relógio 
bate em algum lugar, o que explica o motivo pelos quais 
esses processos não atendem aos rigorosos requisitos 
de qualidade da IWC. Com Ceratanium®, a superfície é 
inseparavelmente fundida com o material, como a crosta 
de um pão. E isso significa que não sai tão facilmente.

ATÉ P EQ U E NA S P EÇ A S CO M P LE M E NTAR E S 
P O D E M S E R U S I NADA S

Embora as caixas de relógio pretas possam ser feitas 
de cerâmica, é extremamente caro ou simplesmente 
impossível produzir pequenas peças auxiliares com esse 
material. Uma das razões para isso é que uma peça de 
cerâmica encolhe cerca de um terço quando sinterizada. 
Além disso, as cerâmicas não podem ser usinadas com 
qualquer processo de modelagem - por exemplo, elas 
podem quebrar facilmente se fresadas ou perfuradas. 

Ceratanium® é bem diferente: o material é baseado em 
uma liga de titânio e oferece liberdade praticamente 
ilimitada durante o processo de modelagem. Além da 
caixa, todas as peças adicionais também podem ser 
feitas a partir do material inovador. O resultado é um 
relógio totalmente preto.

O Ceratanium® estreou na família Aquatimer em 2017. 
Desde então, o material foi usado várias vezes na coleção 
Pilot’s Watch. Mais recentemente, a IWC conseguiu 
produzir sua primeira pulseira multi-link feita inteiramente 
de Ceratanium®. Como o titânio é cerca de 30% mais 
leve que o aço, a pulseira é extremamente confortável 
de usar.

O Ceratanium® é uma marca comercial da IWC 
Schaffhausen e está registrada em vários países do 
mundo.
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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.
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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

#watchesandwonders2022
#IWCTopGun
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