
IWC SCHAFFHAUSEN APRESENTA  

O RELÓGIO OFICIAL DA EQUIPE DE F1 

MERCEDES-AMG PETRONAS 

Schaffhausen/Miami, 5 de maio de 2022 – Com o início do Miami Grand Prix™, a IWC Schaffhausen e a equipe 

de F1 Mercedes-AMG Petronas apresentaram o primeiro relógio oficial da equipe. Fabricado em titânio de 

grau 5 leve e durável, o Pilot’s Watch Chronograph 41 Edition “Mercedes-AMG Petronas Formula One™ Team” 

apresenta um mostrador preto com impressão e luminescência na cor verde Petronas, assinatura da equipe. 

Alimentado pelo movimento de calibre 69385 fabricado pela IWC, o cronógrafo vem com duas pulseiras em 

couro de bezerro e em borracha que podem ser trocadas de forma rápida e fácil graças ao sistema integrado 

EasX-CHANGE®. O relógio da equipe está disponível para compra exclusivamente online em iwc.com.

A IWC Schaffhausen é a parceira oficial de engenharia 
da equipe de F1 Mercedes-AMG Petronas desde 2013. 
Enquanto a elite do automobilismo se reúne na Flórida 
para o início do Miami Grand Prix™, o CEO da IWC, 
Chris Grainger-Herr, e o CEO e chefe da equipe de 
F1 Mercedes-AMG Petronas, Toto Wolff, anunciou o 
resultado de sua colaboração mais recente. Pela primeira 
vez em sua parceria de longa data, a IWC desenvolveu 
um relógio oficial para a equipe. Este relógio será usado 
por toda a  equipe, incluindo designers, aerodinamicistas, 
engenheiros de corrida, estrategistas e mecânicos.

“Tanto a alta relojoaria quanto as corridas têm tudo a ver 
com precisão, artesanato e engenharia de performance. 
Mas é o fator humano - a paixão, o amor e a dedicação 
- que fazem toda a diferença entre o bom e o ótimo.  
Essa noção descreve perfeitamente nossa parceria 
de longa data com a equipe de F1 Mercedes-AMG 
Petronas e estamos comemorando essa parceria com 
o lançamento do novo relógio da equipe em Miami”, 
explicou Chris Grainger-Herr, CEO da IWC Schaffhausen.

Toto Wolff, CEO e chefe de equipe de F1 da Mercedes-
AMG Petronas, acrescentou: “Estamos muito satisfeitos 
em apresentar o primeiro relógio oficial de equipe que 

desenvolvemos com a IWC. Ele ressalta o espírito de 
unidade e o sentimento de pertencimento dentro de 
nossa equipe e é uma prova do relacionamento que 
construímos com a IWC na última década. Estou ansioso 
para ver o relógio sendo usado pelos membros da equipe 
em Miami neste fim de semana.”

O Pilot’s Watch Chronograph 41 Edition “Mercedes-
AMG Petronas Formula One™ Team” (Ref. IW388108)  
é fabricado em titânio de grau 5 leve e notavelmente 
rígido. Oferecendo a maior relação resistência-densidade 
de qualquer metal, o titânio também é amplamente 
utilizado na engenharia automotiva para produzir peças 
de automóveis sujeitas a tensões imensas, como válvulas 
de motor. Além disso, o titânio também é altamente 
resistente à corrosão. Após usinagem e jateamento,  
a superfície mantém um atrativo brilho acinzentado.  
Um mostrador preto com impressão e luminescência no  
tom de verde característico da equipe complementa o 
design diferenciado. O calibre 69385 fabricado pela IWC,  
um movimento de cronógrafo com design clássico de 
roda de colunas composto por 231 peças individuais, é 
visível através do vidro de safira. O sistema de enrolamento  
de lingueta bidirecional acumula uma reserva de marcha 
de 46 horas.
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D UA S P U L S E I R A S  

PA R A V E R S AT I L I DA D E A D I C I O N A L 

O cronógrafo apresenta duas pulseiras diferentes: uma 
de couro de bezerro preta em relevo e uma de borracha 
verde. Graças ao sistema integrado EasX-CHANGE®, as 
pulseiras podem ser trocadas de forma rápida e fácil com 
o toque de um botão e sem ferramentas adicionais. As 
diferentes opções de pulseira e a fácil troca fazem do 
Pilot’s Watch Chronograph 41 Edition “Mercedes-AMG 
Petronas Formula One™ Team” um relógio esportivo 
totalmente versátil.

U M E S FO R ÇO  

D E E Q U I P E R E CO R D E 

Com oito campeonatos conquistados entre as temporadas 
de 2014 e 2021, a equipe de F1 Mercedes-AMG Petronas 
detém o recorde de títulos mais consecutivos de 
construtores. Nenhuma outra equipe na classe de elite 
do automobilismo ganhou tantos títulos consecutivos 
assim. Durante essas temporadas vencedoras, a equipe 
conquistou 111 vitórias, 232 pódios, 118 pole positions,  
81 voltas mais rápidas e 53 dobradinhas em 160 largadas. 
Por trás de tais feitos, está uma equipe de mais de  
900 profissionais, incluindo várias centenas de engenheiros 
altamente qualificados. Nos centros de tecnologia da 
equipe em Brackley e Brixworth, a noroeste de Londres, 
eles projetam, desenvolvem, fabricam, montam e operam 
os carros vencedores do campeonato pilotados por  
Lewis Hamilton e George Russell nos circuitos de corrida 
em todo o mundo. 

Para celebrar este novo empreendimento, os dois carros 
da equipe terão o orgulho de exibir o logotipo da IWC na 
auréola do carro de corrida W13 para o Miami Grand PrixTM.

O Pilot’s Watch Chronograph 41 Edition “Mercedes-
AMG Petronas Formula One™ Team” está disponível 
exclusivamente online em IWC.com. Além disso, o relógio 
é elegível para registro no programa de cuidados My IWC 
e pode se beneficiar de uma extensão de 6 anos para a 
garantia limitada internacional padrão de 2 anos.

M E R C E D E S -A M G P E T R O N A S  

FO R M U L A O N E ™

A equipe Mercedes-AMG Petronas Formula One™ é 
a equipe da Mercedes-Benz que compete no topo do 
automobilismo – o Campeonato Mundial de Fórmula 1 
da FIA. A Fórmula 1 não se compara a nada na esfera 
esportiva. É um desafio técnico e humano exigente, 
combinando tecnologias de ponta e inovação, gestão 
de alta performance e trabalho em equipe de elite.  
Na Mercedes-AMG Petronas Formula One™ Team, um 
grupo de pessoas apaixonadas e determinadas trabalha 
para projetar, desenvolver, fabricar e pilotar os carros 
dirigidos pelo heptacampeão mundial Lewis Hamilton e 
pela jovem estrela George Russell. A equipe estabeleceu 
uma nova referência para o sucesso da F1 durante a 
atual era híbrida do esporte, vencendo consecutivos 
Campeonatos Mundiais de Pilotos e Construtores 
em 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, e o 
Campeonato de Construtores em 2021. Durante essas 
temporadas vencedoras, a equipe conquistou 111 vitórias, 
232 pódios, 118 pole positions, 81 voltas mais rápidas  
e 53 dobradinhas em 160 largadas. 

Saiba mais: Um ano depois: Mercedes-AMG F1 anuncia 
progresso positivo com o programa Accelerate 25 
(mercedesamgf1.com).
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PILOT’S WATCH CHRONOGRAPH 41  

EDITION “MERCEDES-AMG PETRONAS 

FORMULA ONE™ TEAM”

R E F.  I W 3 8 81 0 8

C A R AC T E R Í S T I C A S

Movimento mecânico – Função cronógrafo para horas, minutos e segundos – Indicação de data  
e dia – Pequenos segundos com função de parada – Coroa rosqueada – Vidro protegido  
contra deslocamento por queda na pressão do ar – Fundo de vidro de safirar

 

M OV I M E N TO

Calibre IWC 69385
Frequência  28,800 vph / 4 Hz
Joias  33
Reserva de marcha  46 h
Corda  Automática

 

R E LÓ G I O

Materiais  Caixa em titânio, mostrador preto, ponteiros pretos, pulseira preta  
em couro de bezerro com relevo, pulseira verde em borracha

Vidro Safira, convexo, revestimento antirreflexos em ambos os lados
Estanqueidade  10 bar
Diâmetro  41 mm
Altura  14,6 mm
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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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