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C ALI B R E J O N E S

Movimentos de relógio de bolso de uma qualidade exce-
lente e constante para o mercado norte-americano, 
fabricados na Suíça com um elevado grau de indus-
trialização: com esta ideia visionária em mente, Floren-
tine Ariosto Jones funda em 1868 a International Watch 
Company. Os primeiros calibres Jones são fabricados 
por volta do ano de 1870. Estes relógios seguem uma 
estratégia de plataforma e são atribuídos a um determi-
nado “Padrão”, sendo que o “Padrão H” corresponde 
ao nível de qualidade mais elevado. Ao contrário do 
que era comum na altura na Suíça, não estavam equi-
pados com pontes de alavanca, mas com platinas de 
três quartos. Este modelo propagado nos EUA confe-
re-lhes, por um lado, mais estabilidade e permite-lhes, 
por outro, um fabrico mais simples de peças pequenas 
em quantidades maiores. Outras características incluem 
o denteado oblíquo das rodas dentadas e o acabamento 
excelente das platinas e pontes. Em todos os calibres, 
as oscilações do volante são reguladas por um índice de 
raquete sobredimensionado, mais tarde também deno-
minado de “seta F. A. Jones”.

R E LÓG IOS D E B O L SO PALLWE B E R

No verão de 1884 a IWC assinala a era digital: saem 
da manufatura os primeiros relógios de bolso com 
dígitos saltitantes. Baseiam-se no sistema Pallweber 
do relojoeiro residente em Salzburgo Josef Pallweber 
e mostram as horas e os minutos com algarismos 
grandes sobre discos rotativos. Johannes Rauschen-
bach-Schenk, que na altura geria a IWC, estava fasci-
nado pela forma moderna da indicação do tempo 
e regista a patente dos relógios sem ponteiros. Como 

são usadas as rodas dentadas com entalhes para 
a marcha direta exaustiva dos discos indicadores, 
a reserva de marcha dos relógios de bolso Pallweber 
é contudo, proporcionalmente, menor. Embora 
a IWC tenha conseguido melhorar significativamente 
o design, os relógios de bolso Pallweber, dos quais 
cerca de 20.000 foram produzidos em Schaffhausen, 
foram um sucesso comercial por apenas um período 
limitado de tempo. A produção é interrompida em 
1890. Passará quase cem anos até regressar a indi-
cação digital das horas com os relógios de quartzo.

R E LÓG IO E S P ECIAL AVIADO R

A aeronáutica era ainda recente quando o diretor-geral 
Ernst Jakob Homberger, em 1936, inspirado nos seus 
dois filhos Hans Ernst e Rudolf, ambos apaixonados 
pela aviação, lançou o Relógio Especial Aviador, refe-
rência IW436. Nos primórdios da aeronáutica, a maior 
parte dos pilotos ainda usava relógios de bolso. Um 
relógio de pulso especialmente desenvolvido para avia-
dores constituiu uma verdadeira inovação. O relógio, 
apto para usar no cockpit, é acionado pelo calibre 83 
com escape antimagnético. O funcionamento do relógio 
é fiável a temperaturas entre os 40 graus negativos 
e os 40 graus positivos, o que é muito importante nos 
cockpits abertos ou não aquecidos dos aviões daquela 
altura. O tempo de voo era configurável através de uma 
luneta giratória. O mostrador preto e os algarismos 
luminosos de grande formato dão nas vistas. A forma 
clara do mostrador no look de instrumentos garante não 
só uma fácil legibilidade com más condições de visibili-
dade, como caracteriza até hoje o design dos Relógios 
Aviador de Schaff hausen.

TIME MACHINES

Dos calibres Jones, passando pelos Da Vinci com o calendário perpétuo de Kurt Klaus até ao 

Portugieser Sidérale Scafusia: dez produtos marcam a herança da IWC e são a base do seu 

sucesso mundial.
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P O RTU G I E S E R

Em 1939 dois comerciantes provenientes de Portugal 
encomendaram à IWC uma série de relógios de pulso 
de grande dimensão que teriam de ser tão precisos 
quanto os cronómetros da marinha. Capitães e oficiais 
da marinha mercante portuguesa gostariam de poder 
usar no pulso, um “relógio verdadeiramente grande”. 
Os designers de Schaffhausen inserem o calibre 
74 dos relógios de bolso de homem na caixa de um 
relógio de pulso. O movimento savonnette adequa-se 
particularmente bem a isso, uma vez que o pequeno 
ponteiro dos segundos está num ângulo de 90 graus 
em relação à coroa. Para além disso, dispõe ainda de 
um desempenho extraordinário da marcha. O diâmetro 
da caixa do primeiro Portugieser, referência IW325, 
é de 41,5 milímetros e suplanta em muito as dimen-
sões dos relógios de pulso daquele tempo. O anel estilo 
“caminho de ferro”, os algarismos árabes e os elegantes 
ponteiros foliformes marcam a elegância intemporal do 
Portugieser da IWC.

C ALI B R E 8 5 E  I N G E N I E U R

Em 1950 a IWC lança o primeiro movimento automático 
próprio. Por detrás do desenvolvimento do calibre 85 
está o diretor técnico da altura, Albert Pellaton. A carac-
terística mais importante deste agregado é a corda auto-
mática de elevada eficiência. Diferentemente da maioria 
dos sistemas daquela altura, utiliza ambas as direções 
giratórias do rotor para dar corda à mola de tração. 
Para isso, um disco colocado excentricamente trans-
forma as rotações da massa oscilante nos movimentos 
oscilatórios de um balancim. Dois trinquetes fixados no 
balancim puxam alternadamente na roda da corda ou 
deslizam sobre ela. Assim, cada pequeno movimento 
do rotor pode ser transformado em tensão da mola. 
O calibre 85 com corda Pellaton encontra grande acei-
tação junto dos clientes e especialistas da área e, por 
isso, é utilizado também no primeiro Ingenieur, refe-
rência IW666, de 1955. E porque cada vez mais um 
maior número de aparelhos técnicos na casa geravam 
campos magnéticos, o Ingenieur também possui uma 
caixa de ferro macio que efetivamente protegia o movi-
mento dos efeitos resultantes desses campos. 

AQ UATI M E R

Nos anos 1960 o mergulho com garrafas de ar compri-
mido começa a tornar-se progressivamente um 
desporto popular. Por esse motivo, na feira de relógios 
de Basileia, em 1967, a IWC apresenta o Aquatimer, 
referência IW812 AD, o primeiro relógio para mergulha-
dores. Acionado pelo lendário calibre automático 8541, 
este relógio é resistente à água até uma profundidade 
de 200 metros. Em vez de uma luneta exterior clás-
sica para configurar o tempo de mergulho, está equi-
pado com uma luneta giratória situada debaixo do vidro, 
controlada por uma segunda coroa. A vantagem desta 
construção consiste sobretudo no facto de a luneta inte-
rior não influenciar a resistência à água. O mostrador 
preto com algarismos luminosos de grande dimensão 
permite uma excelente legibilidade mesmo a grande 
profundidade ou com más condições de visibilidade. 
Assim, os mergulhadores podem sempre controlar os 
seus tempos de mergulho.

CRO N ÓG R AFO D E T ITÂN IO 
IWC P O RSCH E D E S I G N

O titânio é extremamente resistente e tem aproxima-
damente um terço do peso do aço. Para além disso, 
é muito bem tolerado pela pele e apresenta uma super-
fície com um brilho único cinzento baço. Mas, no 
entanto, este metal é também duro e difícil de traba-
lhar. Daí que, durante muito tempo, se tenha conside-
rado o titânio inadequado para caixas de relógios. A IWC 
enfrentou o desafio e procurou o know-how do proces-
samento do titânio num intercâmbio intensivo com 
especialistas da engenharia aeronáutica e aeroespa-
cial como a Aérospatiale. Em 1980 a manufatura fabrica 
o cronógrafo de titânio IWC Porsche Design, referência 
IW3700, o primeiro relógio de pulso do mundo com caixa 
em titânio. Dois anos mais tarde, este atraente mate-
rial é aplicado também no relógio para mergulhadores 
Ocean 2000, resistente à pressão até 200 bar, igual-
mente concebido pelo designer industrial alemão Ferdi-
nand A. Porsche. Nos anos subsequentes, a IWC lança 
outros materiais inovadores nas caixas, como a cerâmica 
preta, e assume, desse modo, um papel de liderança na 
indústria relojoeira suíça.
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DA V I N CI  C ALE N DÁR IO P E R P É TU O

Provavelmente nenhum outro relógio marcou tanto 
a história da IWC como o Da Vinci com o calendário 
perpétuo de Kurt Klaus. No auge da crise do quartzo, 
o mestre relojoeiro segue a brilhante ideia de cons-
truir um calendário perpétuo mecânico. O módulo do 
calendário construído, numa simplicidade genial, com 
82 componentes estreia-se em 1985, combinado com 
um cronógrafo, na família Da Vinci (referência IW3750). 
O calendário deteta autonomamente as diferentes 
durações dos meses, bem como os anos bissextos 
e não requer qualquer correção manual até ao ano 
2100. Se o relógio não for usado durante muito tempo, 
basta configurar todas as indicações com a coroa – 
uma característica elegante e única. Além da grande 
facilidade de utilização, também a indicação do ano 
com quatro dígitos é uma novidade e a indicação 
das fases da lua extremamente precisa apenas após 
122 anos divergirá em um dia do ciclo efetivo do saté-
lite da Terra.

G R AN D E R E LÓG IO AVIADO R

Inspirado no Relógio Aviador calibre 52 T. S. C., a IWC 
lançou em 2002 o Grande Relógio Aviador com um volu-
moso diâmetro de 46 mm, referência IW5002, e introduz 
assim o design de um relógio de equipamento médio nova-
mente no setor dos relógios de luxo. O relógio apresenta 
os atributos característicos do design do modelo histó-
rico: por exemplo, o seu mostrador preto baço, o triân-
gulo de marcação na posição “12 horas”, bem como 
algarismos e ponteiros para uma muito boa legibilidade 
grandes revestidos a material luminescente. A coroa 
volumosa e facilmente manejável e as braceletes extra 
longas evocam os primórdios da aeronáutica, quando 
os pilotos ainda usavam uniformes acolchoados 
ou espessas luvas, que dificultavam acertar ou dar 
à corda, quando os relógios tinham de ser sincroni-
zados antes de uma operação. A força de aciona-
mento necessária é assegurada pelo maior movimento 
automático da IWC, o calibre 5011 com corda Pellaton 
e uma reserva de marcha de sete dias. Um mecanismo 
especial para-o completamente após 168 horas. Deste 
modo, este relógio nunca é acionado pelo binário final 
mais fraco da mola de tração. A indicação da reserva 
de marcha na posição das “3 horas” informa o utili-
zador sobre o tempo de reserva de marcha restante.

P O RTU G I E S E R S I D É R ALE SC AFU S IA

O Portugieser Sidérale Scafusia, referência IW5041, 
é o relógio mecânico mais complexo que a IWC alguma 
vez fabricou. Os engenheiros trabalharam durante dez 
anos no desenvolvimento e design deste relógio, cujo 
mostrador apresenta o mesmo estilo de um Portugieser 
clássico. O turbilhão de força constante patenteado 
desacopla o escape do fluxo direto da força do meca-
nismo das engrenagens. Devido à emissão de impulsos 
de força absolutamente regular para o volante, alcan-
ça-se uma amplitude de oscilação constante e, com 
isso, uma precisão muito elevada. Para além do horário 
solar, este relógio mostra também o horário sideral que 
diverge diariamente cerca de 4 minutos da hora normal 
e que é utilizado frequentemente na astronomia. O mapa 
celeste, na parte posterior, mostra individualmente 
o céu estrelado no decorrer do ano no local escolhido 
pelo proprietário, como é visível a partir daí. Tendo em 
conta a hora de verão e de inverno, são ainda mostrados 
o nascer e o pôr-do-sol.

IWC SCHAFFHAU S E N

Apostando claramente na tecnologia e no desenvol-
vimento, a manufatura de relógios suíça IWC Schaff-
hausen fabrica desde 1868 cronógrafos de valor cons-
tante. A empresa tornou-se afamada a nível internacional 
devido à sua paixão por soluções inovadoras e por espí-
rito de invenção técnica. Como uma das marcas líderes 
a nível mundial no segmento de relógios de luxo, a IWC 
fabrica obras-primas da Haute Horlogerie que reúnem 
engenharia e precisão num desenho exclusivo. Enquanto 
empresa ecológica e socialmente responsável, a IWC 
está empenhada na produção sustentável, apoia institui-
ções no mundo inteiro na sua ação com crianças e jovens 
e mantém parcerias com organizações orientadas para 
a proteção ambiental.
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D OW N LOA DS

Poderá obter gratuitamente imagens dos  

novos relógios da coleção de aniversário  

em press.iwc.com

PA R A M AI S I N FO R M AÇÕ E S

IWC Schaffhausen

Department Public Relations

E-mail press-iwc@iwc.com

Internet press.iwc.com

I NTE R N E T E SO CIA L M E D IA

Web 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

Blogue iwcblog.com
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