
CORES ENGENHOSAS 

Em “Mojave Desert”, “Lake Tahoe” e “Woodland”, os especialistas em criatividade da IWC recorreram a um 

processo inovador de engenharia de cores para desenvolver uma gama de tons de cerâmicas totalmente 

novos. As cores são meticulosamente combinadas com todos os outros componentes dos relógios. Aperfeiçoar 

os designs monocromáticos exigiu inúmeras tentativas e iterações.

Revestimentos de última geração, esquemas de cores 
e contrastes reduzidos: essas são as características 
de design da linha TOP GUN da coleção Pilot’s Watch, 
da IWC, que conquistam seguidores fiéis desde 2007.  
“A chave do design marcante dos relógios TOP GUN está 
no uso de materiais de alta tecnologia, como cerâmica, 
titânio e Ceratanium®”, explica Christian Knoop, 
Diretor Executivo de Design da IWC Schaffhausen.  
A cerâmica cor de areia entrou na coleção em 2019, 
com o Pilot’s Watch Chronograph TOP GUN Edition 
“Mojave Desert”. A edição “Lake Tahoe”, em cerâmica 
branca, e o “Woodland”, em cerâmica verde, são os 
dois novos cronógrafos com cores adicionais.

CO R E S DA MAR I N HA

A cerâmica colorida remonta a um longo caminho 
na história da IWC. Já na década de 1980, os óxidos 
de zircônio branco, verde e até o rosa apareciam em 
protótipos ou pequenas séries do Da Vinci Perpetual 
Calendar. Para Knoop, o fato de o TOP GUN estar 
agora se abrindo para esse material é um passo lógico:  
“A cerâmica colorida nos permite criar designs inusitados 
com um visual reduzido – quase ‘sutil’. Além disso, 
juntamente com a performance e a tecnologia, a cor 
desempenha um papel importante no universo TOP GUN.” 

Por exemplo, insígnias coloridas têm uma longa tradição, 
muitas vezes sendo projetadas pelos próprios pilotos 
a fim de ressaltar a história e a solidariedade de uma 
unidade naval. “Como parte do programa da IWC que 
reúne os pilotos profissionais de elite, trabalhamos com 
várias unidades navais para criar relógios especiais para 

eles. As conversas com os pilotos nos deram uma visão 
aprofundada deste mundo e a inspiração para os nossos 
cronógrafos TOP GUN”, lembra Knoop.

A cerâmica cor de areia escolhida para o Pilot’s Watch 
Chronograph TOP GUN Edition “Mojave Desert”, por 
exemplo, faz referência ao tom terroso do uniforme 
naval. Mas também reflete a paisagem desértica do 
Lago China, no deserto de Mojave. Uniformes navais em 
branco e a paisagem de inverno ao redor do Lago Tahoe 
inspiraram o Pilot’s Watch Chronograph TOP  GUN 
Edition “Lake Tahoe”. Já o verde atrativo dos trajes de 
voo dos pilotos TOP GUN foi a marca registrada do 
design do Pilot’s Watch Chronograph TOP GUN Edition 
“Woodland”.

CO R E S Q U E TR A ZE M  
CO M P LE XI DAD E 

O design de relógios é um processo complexo 
e demorado. Dos primeiros esboços ao produto 
acabado, o desenvolvimento de um novo relógio 
demora cerca de dois a três anos e envolve várias 
equipas interdisciplinares. Além dos designers, 
incluem especialistas de desenvolvimento de fábrica 
ou de produção de caixas, engenheiros de materiais, 
funcionários do laboratório de testes da IWC, técnicos de 
industrialização, gerentes de produto e representantes 
de atendimento ao cliente e sourcing.

Mas o desenvolvimento dos cronógrafos TOP GUN 
envolveu um passo adicional e complexo: a fabricação 
de cerâmica colorida. “Foi um processo incrivelmente 
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elaborado. Primeiro, tivemos que criar novas cores 
de cerâmica e depois combiná-las cuidadosamente 
com todos os outros componentes dos relógios. Uma 
engenharia de cores com esse nível de consistência 
e atenção aos detalhes nunca havia sido vista na IWC 
antes”, explica Knoop.

E N CO NTR AN DO O M IX CE RTO

A fabricação de cerâmica colorida é um procedimento 
altamente complexo e envolve a combinação de óxido 
de zircônio com outros óxidos metálicos. No entanto, 
como a cor muda durante o processo de queima, são 
necessárias inúmeras tentativas e muita experiência para 
encontrar a mistura certa. Em uma primeira etapa, a IWC 
pegou várias cores de referência do sistema de cores 
Pantone® para limitar a pesquisa de tons. “À medida que 
progredimos, comparamos continuamente as amostras 
de cerâmica com as cores de referência, aproximando-
nos cada vez mais do tom desejado, um passo de cada 
vez”, diz Knoop. No final, “IWC Mojave Desert”, “IWC Lake 
Tahoe” e “IWC Woodland” se tornaram o novo padrão da 
IWC. No futuro, eles serão a referência interna de cor.

P E R FE I Ç ÃO N OS Ú LTI M OS D E TALH E S 

Mas este foi apenas o começo. O mostrador, os 
ponteiros, o material luminoso, a data, a pulseira de 
borracha com aplicação em têxtil e até a costura: tudo 
tinha que ser perfeitamente coordenado com as cores da 
caixa. “Foi um enorme desafio traduzir as cores recém-
desenvolvidas para diferentes materiais, cada um com 
propriedades e processos de fabricação completamente 
diferentes”, explica Knoop.

No relógio finalizado, por exemplo, o material luminoso 
dos ponteiros e do mostrador deve ser da mesma 
cor. No entanto, o mostrador e os ponteiros exigem 
materiais e processos de fabricação distintos e têm 
requisitos técnicos e geométricos totalmente diferentes. 
Por exemplo, uma cor de fundo pode ser usada no 
mostrador, o que, por sua vez, afeta a cor do material 
luminoso. “O simples ajuste fino do material luminoso 
foi um longo processo. Nossos especialistas internos 
e os fornecedores mantiveram um diálogo constante 
à medida que avançavam gradualmente em direção à 
solução ideal”, explica Knoop.

M U ITA E XP E R I Ê N CIA  
E  U M O LHAR TR E I NADO

Como costuma acontecer com os relógios de pulso,  
o tamanho das peças era um obstáculo adicional. 
Com têxteis ou interiores, por exemplo, dispositivos de 
medição de cores de alta precisão (espectrofotômetros) 
podem ser usados para combinar vários tons de cores 
com precisão. As dimensões minúsculas dos ponteiros 
do relógio tornam isso impossível. As cores não podem 
ser misturadas automaticamente ou aplicadas à 
máquina, o que acaba por exigir muito trabalho manual. 

Inúmeras questões minuciosas tiveram que ser 
esclarecidas no decorrer do processo de engenharia 
de cores. Um exemplo foi a saturação de cor. Numerais 
e marcações são geralmente impressos várias vezes 
em cima uns dos outros no mostrador. No entanto, o 
efeito de cor muda dependendo de quantas camadas 
são aplicadas. Portanto, é preciso muita experiência e 
um olhar experiente para garantir que tudo corresponda 
perfeitamente ao relógio acabado.

“Com os cronógrafos TOP GUN, provamos nossa 
força inovadora e inovamos. Estamos adicionando um 
novo capítulo emocionante à história rica em tradição 
de nossos Pilot’s Watches e, ao mesmo tempo, 
expandindo a nossa experiência como especialista 
em cerâmica. Os novos modelos trazem histórias 
emocionantes do universo da Marinha dos EUA. São 
novos e surpreendentes, e esperamos que inspirem 
muitos amantes de relógios”, conclui Knoop.  

Citação 1:

O grande desafio foi traduzir as cores recém-
desenvolvidas em diversos materiais, cada um com 
propriedades e processos de fabricação diferentes.

Citação 2:

A certa altura, deixamos de seguir o sistema de cores. 
“Mojave Desert”, “Lake Tahoe” e “Woodland” se tornaram 
o novo padrão da IWC e vão marcar a nossa referência 
de cores no futuro.

Citação 3:

Com os novos cronógrafos TOP GUN, estamos 
adicionando um novo capítulo emocionante à história 
repleta de tradição dos Pilot’s Watches, da IWC, ao 
mesmo tempo em que expandimos a nossa experiência 
em cerâmica.
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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

#watchesandwonders2022
#IWCTopGun
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