
SUPERMODELO E AMBIENTALISTA 

GISELE BÜNDCHEN EXIBE O 

PORTOFINO CHRONOGRAPH 39  

NA NOVA CAMPANHA GLOBAL  

DA IWC SCHAFFHAUSEN

Schaffhausen, 8 de setembro de 2022: A IWC Schaffhausen apresenta uma campanha publicitária global 

com Gisele Bündchen para lançar sua nova coleção Portofino. A fabricante suíça de luxo tem orgulho de 

colaborar com a modelo e ambientalista brasileira, ainda mais agora que ela desempenha seu novo papel 

como a primeira Conselheira de Projetos Ambientais e Comunitários da IWC. Na campanha publicitária, 

Gisele usa diferentes modelos Portofino – incluindo o novo Portofino Chronograph 39, com movimento de 

calibre 69355 fabricado pela IWC e fundo de caixa em vidro de safira. 

Gisele Bündchen personifica elegância e sustentabilidade 
como ninguém. Embaixadora da Boa Vontade do 
Programa das Nações Unidas para o Ambiente desde 
2009, ela também foi homenageada por renomadas 
instituições acadêmicas, como Harvard, por seu 
compromisso de longa data com as principais questões 
ambientais. Bündchen é também bastante conhecida 
por ser uma das supermodelos de maior sucesso do 
mundo. Ao longo de sua carreira de 27 anos, ela foi 
clicada por fotógrafos lendários e desfilou pelas marcas 
de moda mais famosas do planeta. Após sua nomeação 
como a primeira Conselheira de Projetos Ambientais e 
Comunitários da IWC, a fabricante escolheu Bündchen 
para ser o rosto de sua nova campanha Portofino. Na 
campanha, Bündchen aparece usando diversos relógios 
da nova coleção Portofino. Entre eles, o Portofino 
Chronograph 39 (Ref. IW391502), que une o design 
clássico e elegante do Portofino com um cronógrafo 
esportivo em uma caixa de aço inoxidável fácil de usar 
de 39 milímetros. O cronógrafo apresenta ainda um 
mostrador prateado e ponteiros e appliqués banhados 
a ródio. Enquanto isso, o movimento do calibre 69355 
fabricado pela IWC alimenta o relógio. Este movimento de 
cronógrafo robusto e preciso com um design clássico de 
roda de colunas permite medir tempos de até 30 minutos 
e pode ser admirado através de um fundo de caixa em 
vidro de safira. Além disso, o cronógrafo vem equipado 
com uma pulseira bege feita de couro de bezerro suíço 

totalmente rastreável. Graças ao sistema de troca rápida 
integrado, o relógio pode ser facilmente combinado com 
um look casual ou elegante.

GRANDE UPGRADE DA COLEÇÃO

Como parte de um grande upgrade na linha Portofino, a 
IWC Schaffhausen apresenta novos modelos Portofino de 
34 e 37 milímetros, respectivamente. A coleção Portofino 
Automatic 34 foi aprimorada com novas cores, pulseiras 
de couro de bezerro e uma pulseira de metal recém-
desenvolvida. O novo Portofino Automatic Day & Night 34 
encanta a todos com sua charmosa complicação diurna e 
noturna. O Portofino Automatic 37 e o Portofino Automatic 
Moon Phase 37 apresentam movimentos de corda 
automática da família de calibres 32000 fabricados pela 
IWC com uma reserva de marcha de 120 horas e fundo 
de caixa de vidro de safira. Quanto aos aros cravejados 
de diamantes, a geometria da caixa foi otimizada para 
acomodar pedras ainda maiores. Elas agora refletem 
melhor a luz graças à sua configuração aprimorada. 

O Portofino Chronograph 39 está disponível nas 
boutiques IWC, parceiros varejistas autorizados ou 
online, em IWC.com. Além disso, o relógio é elegível 
para registro no programa de cuidados My IWC, 
beneficiando-se de uma extensão de 6 anos para a 
Garantia Limitada Internacional padrão de 2 anos.
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C A R AC T E R Í S T I C A S

Movimento mecânico – Função cronógrafo com minutos e segundos – Pequenos segundos  
com função de parada

 

M OV I M E N TO

Calibre IWC   69355
Frequência 28,800 vph/4 Hz
Joias  27
Reserva de marcha  46 horas 
Corda  Automática

 

R E LÓ G I O

Materiais  Caixa em aço inoxidável, mostrador prateado, ponteiros e appliqués 
banhados a ródio, pulseira em couro de bezerro bege

Vidro  Safira, convexo, revestimento antirreflexos em ambos os lados
Estanqueidade  5 bar
Diâmetro  39 mm
Altura  13 mm

PORTOFINO CHRONOGRAPH 39
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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.

D OWN LOADS

O download de imagens podem ser feitas sem 
custos em press.iwc.com

M A I S  I N FO R M AÇÕ E S

IWC Schaffhausen
Public Relations department
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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