
PORTOFINO:  

O SURGIMENTO DE UM ÍCONE

Desde o seu lançamento, em 1984, o Portofino tornou-se uma das famílias de relógios de maior sucesso da 

IWC Schaffhausen. Estes relógios elegantes são inspirados nos clássicos modelos redondos de ouro que a 

empresa produziu nas décadas de 1950 e 1960.

A história do Portofino começou com uma ideia simples, 
porém, surpreendente: por que não transformar um 
relógio Lépine de bolso com fases da lua em um relógio 
de pulso? Foi assim, em meio a taças de vinho, que 
o relojoeiro-chefe da IWC Schaffhausen, Kurt Klaus, 
e o designer-chefe Hanno Burtscher chegaram neste 
conceito. Então, e como diz a lenda, Burtscher rabiscou 
em um guardanapo uma caixa de relógio de bolso com 
chifres, nascendo, assim, o primeiro Portofino. 

Foi a ideia certa na hora certa. Na década de 1980, a 
gama de produtos da IWC era dominada pelos relógios 
desportivos e elegantes SL Collection e pelos relógios 
IWC Porsche Design. No entanto, Hannes Pantli, diretor 
de vendas e marketing da IWC na época, entendeu 
que a demanda por relógios clássicos de ouro estava 
aumentando. Foi decidido, então, incluir mais modelos 
clássicos no portfólio e apresentá-los juntos em uma 
nova família de produtos.

Esta nova família recebeu o nome de Portofino, em 
homenagem à vila na costa italiana que ganhou fama na 
década de 1950 como um exclusivo destino de férias.  
Os relógios Portofino caracterizam-se pelo seu design 
clássico e redondo. Os mostradores são extremamente 
elegantes e apresentam indicadores de horas, algarismos 
romanos às 12 horas e 6 horas e elegantes ponteiros 
“feiulle”.

A pedra angular da primeira coleção de 1984 foi o  
Portofino Hand-Wound Moon Phase (Ref. 5251).  
O relógio com uma caixa de 46 mm era movido pelo calibre 
de relógio de bolso 9521 e, maliciosamente, chamado de 
“relógio de pulso de bolso”. Mas a coleção também incluía 
muitos modelos menores, projetados especificamente 
para mulheres. A referência 4531, por exemplo, era um 
delicado relógio feminino feito em ouro amarelo de 18 
quilates com um diâmetro de caixa de apenas 25 mm. 

O primeiro Portofino com cronógrafo surgiu em 1988. 
O Portofino Chronograph Quartz (Ref. 3731) era 
alimentado pelo calibre de quartzo 631. Este movimento 
tecnicamente inovador combinava dois motores de 
passo controlados por quartzo com um cronógrafo 
mecânico e um módulo analógico de tempo e de 
contagem de tempo. Também foi apresentado como 
“Lady Chronograph” em 29 mm. Atualmente, a tradição 
do cronógrafo continua com o Portofino Chronograph 
com 42 mm (Ref. 3910) e o Portofino Chronograph 39 
com 39 mm (Ref. 3914).

Em 1993, a IWC adicionou à coleção o Portofino Hand-
Wound (Ref. 2010). Com calibre de corda manual H/849 
que media apenas 1,85 mm de altura, este modelo  
é um dos relógios de pulso mais achatados que a IWC 
já construiu. 
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Em 2003, a coleção foi ampliada com uma versão maior 
do Portofino Automatic, com diâmetro de 38 mm 
(Ref. 3533). Um descendente direto deste modelo é o 
Portofino Automatic com 40 mm (Ref. 3565), um dos 
Portofino mais populares da atualidade. 

O destaque da coleção Portofino 2011 foi o Portofino 
Hand-Wound Eight Days (Ref. 5101), com diâmetro 
de 45 mm. No interior, um calibre 59210 fabricado pela 
IWC com uma reserva de marcha de oito dias. Em 2017, 
este modelo icônico também contou com uma versão 
com indicação de fase da lua, uma alusão ao primeiro 
Portofino de 1984.

A IWC apresentou em 2014 uma coleção Portofino de 
tamanho médio com um diâmetro de 37 mm. Esses 
coloridos relógios foram parcialmente cravejados de 
diamantes e combinados com pulseiras de couro feitas 
pela fabricante italiana de sapatos Santoni. Mais tarde, 
em 2019, a marca suíça de relógios de luxo lançou uma 
atrativa coleção feminina Portofino com 34 mm. Com 
estes relógios femininos e refinados, a IWC revisitou os 
relógios femininos Portofino de sucesso dos anos 80. 

O ano de 2022 foi outro marco importante para a 
coleção. A IWC Schaffhausen apresenta agora uma 
coleção feminina Portofino Automatic 34 aprimorada, 
incluindo o Portofino Automatic 34 Day & Night 
com uma charmosa complicação diurna e noturna.  
A marca também atualizou completamente o Portofino 
Automatic 37 e o Portofino Automatic Moon Phase 37.  
Agora, esses dois modelos apresentam movimentos da 
família de calibres 32000 fabricados pela IWC, fundo de 
caixa de vidro de safira e movimentos com acabamento 
elaborado com rotores banhados a ouro e parafusos 
azulados.

Além disso, toda a coleção vem agora equipada com 
pulseiras de couro de bezerro ou um bracelete recém-
desenvolvida de metal de 5 elos com uma estética 
contemporânea e luxuosa.
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I WC S C H A F F H AU S E N

A IWC Schaffhausen é uma fabricante suíça líder de 
relógios de luxo com sede em Schaffhausen, na parte 
nordeste da Suíça. Com coleções como Portugieser e 
Pilot’s Watches, a marca abrange todo o espectro de 
relógios, desde modelos elegantes até esportivos. 
Fundada em 1868 pelo relojoeiro e engenheiro americano 
Florentine Ariosto Jones, a IWC é famosa por sua 
abordagem única de engenharia relojoeira, combinando 
o melhor do artesanato e da criatividade humana com 
tecnologia e processos de ponta. 

Ao longo de seus mais de 150 anos de história, a IWC 
Schaffhausen desenvolveu uma reputação de criar 
complicações funcionais, especialmente cronógrafos e 
calendários que são engenhosos, robustos e fáceis de 
usar. Pioneira no uso de titânio e cerâmica, a IWC é, 
atualmente, especializada em caixas de relógios 
fabricadas com materiais avançados, como cerâmicas 
coloridas, alumineto de titânio e Ceratanium®. 

Líder em relojoaria de luxo sustentável, a IWC obtém 
materiais com responsabilidade e toma medidas para 
minimizar seu impacto no meio ambiente. Com os pilares 
da transparência, circularidade e responsabilidade,  
a marca fabrica relógios construídos para durar gerações 
e melhora continuamente cada parte dos processos de 
produção, distribuição e serviços de manutenção dos 
seus produtos da maneira mais sustentável possível.  
A IWC também faz parceria com organizações que 
trabalham globalmente para apoiar crianças e jovens.
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