
UM MATERIAL DE ALTA  
TECNOLOGIA PARA O PULSO

Mais leve e duro que o aço, totalmente resistente a arranhões e com uma superfície espelhada agradavelmente 

suave ao toque. Essa é a combinação única de propriedades que torna a cerâmica o material perfeito para 

caixas de relógios. A IWC é pioneira na área e expandiu, de modo contínuo, sua gama de cerâmicas ao longo 

dos anos. A cerâmica colorida usada nos TOP GUN Pilot’s Watches, por exemplo, leva uma combinação de 

óxido de zircônio e outros óxidos metálicos.

Extremamente durável, mais leve que o aço e com 
uma dureza e uma resistência a arranhões superada 
apenas por diamantes. São essas as propriedades 
únicas que tornam a cerâmica uma excelente escolha 
para a produção da caixa de um relógio mecânico.  
É claro que não estamos a falar de uma porcelana frágil, 
mas sim de uma cerâmica de engenharia especialmente 
desenvolvida para essa finalidade. Esses materiais 
inorgânicos e não-metálicos são altamente resistentes 
a influências físicas ou químicas. Mesmo temperaturas 
acima de 1000 graus Celsius não podem prejudicá-
los. Para além da relojoaria, a gama de aplicações 
desse tipo de cerâmica inclui capacitores e implantes 
dentários, estendendo-se, ainda, a componentes para 
turbinas de aeronaves e motores de alta performance.

A IWC FO I  P IO N E I R A  
NA ÁR E A DA S CE R ÂM I C A S

A IWC foi pioneira no uso de cerâmica para a produção 
de caixas de relógios há mais de 30 anos. Em 1986, 
lançou o Da Vinci Perpetual Calendar Chronograph  
(Ref. IW3755), com uma caixa inovadora feita de cerâmica 
de óxido de zircônio preto. Posteriormente, as espécies 
mais duras de cerâmica também foram utilizadas, como 
a cerâmica de nitreto de silício marrom no Pilot’s Watch 
Chronograph Edition “The Last Flight” (Ref. 3880, 2015) 
e a cerâmica de carboneto de boro preto no Ingenieur 
Automatic Edition “AMG GT” (Ref. IW324602, 2015). 

Nos últimos anos, este material de alta tecnologia foi 
incorporado na linha Pilot’s Watches, principalmente 
nos modelos TOP GUN. Esses relógios orientados para 
performance são projetados para uso diário mesmo 
no espaço apertado do cockpit de uma aeronave e 
por longas horas em um porta-aviões. Alta resistência 
a arranhões e à corrosão são requisitos essenciais, 
tornando a cerâmica a escolha ideal de material.

As cerâmicas de engenharia são caracterizadas pela 
pureza de suas matérias-primas e por seus processos 
de fabricação altamente complexos. As matérias-primas 
são partículas policristalinas – principalmente minerais 
como silicatos, óxido de alumínio ou carboneto de silício. 
Eles são misturados com vários aditivos em uma massa 
homogênea, moldados e depois tratados em um processo 
de forno a altas temperaturas. Durante este processo, 
conhecido como sinterização, os materiais auxiliares são 
volatilizados, restando corpos cerâmicos extremamente 
estáveis constituídos por inúmeros grãos microscópicos.

U M P ROCE S SO D E  
FAB R I C AÇ ÃO CO M P LE XO  

A produção de caixas de cerâmica para relógios 
mecânicos é um verdadeiro feito da engenharia. Um 
desafio reside no fato de que a cerâmica encolhe cerca 
de um terço durante o processo de sinterização. Para 
garantir que o movimento se encaixe com precisão mais 
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tarde na caixa, esse encolhimento deve ser levado em 
consideração já na fase do design. Ao contrário dos 
metais, cujas propriedades são claramente definidas 
e finalizadas antes da usinagem, as cerâmicas são 
influenciadas pelas etapas individuais do processo de 
fabricação. Como resultado, diferentes métodos de 
sinterização, bem como o tamanho de grão escolhido e 
a temperatura de sinterização, podem levar a produtos 
finais com propriedades significativamente diferentes 
mesmo sendo os mesmos materiais básicos.

E XP E R I Ê N CIA E X TE N SA CO M CO R E S

Desde o início, a IWC também experimentou diferentes 
cores de cerâmica. Já na década de 1980, a empresa 
produzia pequenas séries ou protótipos em cerâmica 
branca, azul, verde e até rosa. A produção de caixas feitas 
de cerâmicas coloridas é um exercício particularmente 
exigente. As caixas cor de areia do Big Pilot’s Watch 
TOP GUN Edition “Mojave Desert”, a branca do Pilot’s 
Watch Chronograph TOP GUN Edition “Lake Tahoe” e 
a verde-oliva do Pilot’s Watch Chronograph TOP GUN 
Edition “Woodland” são resultados de fórmulas únicas e 
de processos de fabricação sofisticados.

Um dos muitos desafios é a criação da tonalidade 
final, que é determinada a partir de uma estreita 
cooperação com engenheiros durante inúmeros testes 
para encontrar as misturas de pigmentos ideais para 
as cores. Um desafio adicional vem do fato de que a 
cor final deve ser combinada com precisão com os 
outros componentes do relógio, como o mostrador ou 
a pulseira.

Para dar cor à cerâmica, o óxido de zircônio é 
combinado com outros óxidos metálicos. As matérias-
primas e a proporção de mistura são diferentes para 
cada tonalidade. Além disso, o processo de fabricação 
e suas condições específicas devem ser adaptados 
à cerâmica colorida e aos seus componentes – por 
exemplo, a temperatura e a duração do processo 
de sinterização. A cerâmica colorida também exige 
significativamente mais pureza de matérias-primas. 
Seja cor de areia, branco ou verde-oliva: cada caixa 
de cerâmica colorida em Schaffhausen incorpora o 
conhecimento especializado adquirido ao longo de 
décadas pela IWC e as habilidades de engenharia mais 
refinadas.
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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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