
IWC SCHAFFHAUSEN APRESENTA 

DESAFIO DE GOLFE COM  

TOM BRADY E LEWIS HAMILTON  

A FIM DE ARRECADAR FUNDOS PARA 

PROGRAMAS SOCIAIS ESPORTIVOS

Schaffhausen/Miami, 4 de maio de 2022 – Antes do Miami Grand Prix™ ter início neste fim de semana,  

a IWC Schaffhausen convidou lendas do esporte, incluindo os heptacampeões mundiais Tom Brady,  

de futebol americano, e Lewis Hamilton, de Fórmula 1, para competir em um divertido desafio de golfe.  

Após o evento intitulado “The Big Pilot Challenge”, que ocorreu no Miami Beach Golf Club, na quarta-feira, 

os quatro relógios da IWC usados pelos jogadores estão sendo leiloados online pela casa de leilões 

internacional Bonhams. A renda será utilizada pela Laureus Sport for Good Foundation para apoiar 

organizações sem fins lucrativos com sede em Miami, como a Dibia Dream, que apoia jovens por meio da 

educação e do poder do esporte.

Como o início do Miami Grand Prix™ trazendo a 
emoção da Fórmula 1™ para o sul da Flórida, a IWC 
Schaffhausen reuniu algumas das maiores lendas 
do esporte com o intuito de arrecadar dinheiro para 
programas sociais na área de Miami. Descontraído 
e divertido, o “The Big Pilot Challenge” aconteceu 
no Miami Beach Golf Club, um campo de golfe de 
18 buracos localizado no coração da South Beach. 
A ex-estrela da F1™ David Coulthard apresentou o 
evento ao lado do ator americano e jogador amante do 
golfe Kathryn Newton. Misturando humor escocês com 
profundo conhecimento do golfe, eles apresentaram 
as equipes e os guiou no desafio.

Q UAT R O T I TÃ S  

S E  E N F R E N TA M

A equipe “Mojave Desert” reuniu dois dos embaixadores 
da marca mais talentosos da IWC: os heptacampeões 
mundiais Tom Brady, de Futebol Americano, e Lewis 
Hamilton, da Fórmula 1™. A outra equipe, “Lake Tahoe”, 
era formada pelo ex-jogador de futebol americano Marcus 
Allen e o fundador e CEO da Dibia Dream, Brandon 

Okpalobi. O primeiro desafio auto-explicativo, chamado 
“The Longest Drive”, foi seguido por “Closest to Pin”. 
Aqui, o objetivo era colocar a bola perto de um dígito no 
mostrador de um gigante Big Pilot’s Watch pintado no 
campo de golfe. 

L E I L ÃO O N L I N E PA R A AU M E N TA R O S 

F U N D O S A R R E C A DA D O S PA R A C A R I DA D E 

Após o evento, os relógios usados pelos jogadores, 
bem como alguns itens pessoais deles, serão 
leiloados online pela casa de leilões internacional 
Bonhams. Entre os relógios, destacam-se a coleção 
recém-lançada “Colors of TOP GUN” da IWC, em 
cerâmica branca e cor de areia. Os lances começam 
imediatamente e terminam na quarta-feira, 11 de 
maio, às 11h. A renda do leilão vai permitir que a 
Laureus Sport for Good expanda o seu impacto 
sobre os jovens em comunidades de Miami, Flórida. 
O principal beneficiário será a Dibia DREAM, que 
desencadeia mudanças sociais por meio de STEM 
(ciência, tecnologia, engenharia e matemática) e 
educação recreacional para jovens de Miami. No ano 
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passado, a Dibia DREAM atendeu 5 mim jovens, com 
uma melhoria de 75% em sua frequência escolar e 
70% no desempenho acadêmico. Vários alunos 
também foram auxiliados por meio de bolsas de 
estudo para apoiar suas aspirações educacionais.

O leilão beneficente pode ser acessado através deste link:  
www.bonhams.com/auction/27983/The-Big-Pi lot-
Challenge-charity-auction-IWC-Laureus

D I B I A D R E A M

Fundada em 2013, a Dibia DREAM oferece um lugar 
seguro depois da escola, nos fins de semana e no 
verão com a monitorização de adultos responsáveis 
e cuidadosos, bem como atividades envolventes.  
A Dibia DREAM foi criada com atletas e jovens 
aspirantes em comunidades carentes em mente. Seu 
programas utilizam o esporte como instrumento para 
ensinar habilidades de vida e promover orientação, 
participação ativa e exposição a diversas oportunidades 

por meio de seu programa de 5 pilares. A Dibia DREAM 
entrega experiências positivas para os alunos no 
esporte, atividade física, STEM e educação tradicional. 
O objetivo é enriquecer a juventude através de 
experiências transformadoras.

L AU R E U S S P O R T  

FO R G O O D FO U N DAT I O N 

A Laureus Sport for Good é uma instituição de caridade 
global que apoia crianças e jovens usando o poder  
do esporte para acabar com a violência, a discriminação 
e a desvantagem social. Nos últimos 20 anos, a Laureus 
Sport for Good arrecadou mais de US$ 200 milhões 
para o setor do Sport for Development, alcançando e 
ajudando a mudar a vida de mais de seis milhões de 
crianças e jovens desde 2000. Atualmente, a Laureus 
Sport for Good apoia mais de 200 programas em 
50  países e territórios que usam o poder do esporte 
para transformar vidas.
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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

O download de imagens do Big Pilot Challenge 
da IWC pode ser feito sem custos 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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