
TÉCNICA ARTESANAL  

E ALTA TECNOLOGIA

No novo Manufakturzentrum, a IWC Schaffhausen combina a tradicional técnica secular da relojoaria com 

métodos de produção e tecnologias de última geração. Centros de torneamento e fresamento modernos 

garantem a mais alta qualidade e precisão na fabricação de peças de movimento e caixas. Na montagem dos 

movimentos desenvolvidos e produzidos pela manufatura, no entanto, é necessário um trabalho manual 

minucioso, pois é somente através das mãos experientes do relojoeiro que o coração mecânico do relógio 

começa a pulsar.

Em apenas 21 meses, o novo Manufakturzentrum da IWC 
emergiu nos arredores de Schaffhausen e quando chega-
mos lá fica claro que a fabricante de relógios criou para 
si mesma um monumento arquitetônico para comemorar 
o seu 150º aniversário. As vidraças da parede com perfis 
pretos e as marquises brancas e protuberantes resultam 
em uma imagem de elevado contraste. "Nosso fundador 
Florentine Ariosto Jones, em 1868, combinou a tradicional 
técnica secular da relojoaria com métodos avançados de 
produção. Desde então, temos desenvolvido sistematica-
mente a metodologia de engenharia estabelecida por ele 
e, agora, estamos combinando técnica artesanal e alta 
tecnologia também em nosso novo Manufakturzentrum. 
Contudo, o edifício não oferece apenas ótimas condições 
de produção e excelentes condições de trabalho para 
nossos colaboradores. Ele também materializa o espí-
rito da marca IWC e permite que visitantes de todo o 
mundo vivenciem bem de perto a fabricação de nossos  
movimentos de manufatura e caixas", explica Christoph 
Grainger-Herr, CEO da IWC Schaffhausen.

No Manufakturzentrum, a IWC reúne a produção de 
peças de movimento, movimentos de manufatura e caixas 
em um só lugar. Um marco na história da empresa. Para 
Andreas Voll, COO da IWC Schaffhausen, o local satisfaz 
um desejo há muito acalentado: "O novo edifício nos 

deu a oportunidade de organizar nossos processos de 
produção de maneira ideal para uma excelente operação 
e uma qualidade perfeita. Agora, a título de exemplo, 
todo o valor agregado à matéria-prima, desde a peça de 
movimento individual até o produto final, se concentra em 
um único andar em uma sequência lógica. Eu sonhei com 
isso desde quando comecei na IWC em 2007".

T E C N O LO G I A M O D E R N A  

PA R A M A I O R P R E C I S ÃO

Aquele que passa pelo imponente saguão de entrada 
de nove metros de altura, entra na produção de peças 
de movimento. Cerca de 1.500 peças são produzidas 
aqui, incluindo componentes para os movimentos auto-
máticos das famílias de calibre 52 e 82, os movimentos 
de corda manual da família de calibre 59 e os movimentos  
dos cronógrafos da família de calibre 69. São fabricados  
componentes complexos, como platinas, pontes ou pesos 
oscilantes, mas também peças pequenas, como alavan-
cas de mudanças, molas ou elementos de travamento.  
Algumas peças são tão pequenas que mal podem ser 
vistas a olho nu. As tarefas do departamento incluem tam-
bém a fabricação de componentes para complicações, 
como o calendário perpétuo, o calendário anual ou o 
turbilhão.
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Os relógios mecânicos são mecanismos sofisticados 
nos quais várias centenas de peças individuais execu-
tam seu trabalho sem parar. As exigências de precisão 
são, portanto, extremamente altas. "Uma platina para o 
calibre 52, por exemplo, deve ter cerca de 400 caracte-
rísticas geométricas após o processo de fresagem e ser 
produzida com tolerâncias mínimas na faixa de alguns 
milésimos de milímetro", salienta Voll. É por isso que a 
maioria das etapas de processamento na produção de 
peças de movimento é automatizada. Somente centros 
de torneamento e fresamento controlados por compu-
tador de última geração são capazes de produzir essas 
peças com a qualidade exigida.

O fresamento da platina para o calibre 52, por exemplo, 
é realizado por um centro de usinagem de alta tecnolo-
gia que processa vários blanks de latão em uma única 
operação de fixação. As ferramentas e posições de usi-
nagem podem ser alteradas automaticamente e um grau 
máximo de precisão pode ser alcançado. A alimentação 
da matéria-prima e a remoção das peças finalizadas são 
realizadas por um robô de braço articulado.

N A G A LVA N O P L A S T I A ,  

A S  S U P E R F Í C I E S  S ÃO E N O B R E C I DA S

Na galvanoplastia, as peças de movimento recebem as 
propriedades de superfície desejadas. "O foco está na 
proteção contra corrosão e na estética. Uma camada 
protetora de níquel e ródio, por exemplo, impede que 
peças de latão enferrujem e desenvolvam pátina.  
Ao mesmo tempo, ela confere aos componentes sua  
coloração branco-prateada", diz Voll. O processo de fabri-
cação de peças de movimento que possuem gravação  
é de grande complexidade. Desta forma, a ponte de tambor,  
a título de exemplo, é completamente banhada a ouro 
numa primeira etapa e, depois, a gravação é coberta com 
uma camada de verniz. Após a aplicação das faixas de 
Genebra, as peças são revestidas com ródio em banho 
galvânico e o verniz remanescente é removido novamente. 
A gravação então resplandece em ouro reluzente.

A M O N TAG E M É  R E A L I Z A DA CO M  

T R A B A L H O M A N UA L M I N U C I O S O

A transição da produção de peças de movimento para 
a montagem dos movimentos ocorre sem interrupções. 
Embora o grau de automatização na fabricação das peças 
de movimento seja alto, a montagem dos movimentos de 
manufatura é realizada com laborioso trabalho manual. 
Nenhuma máquina seria capaz de montar o complexo 
mecanismo e trazê-lo à vida. Na pré-montagem, as cha-
pas e as pontes, que formam a ébauche, são finalizadas 
com outras peças. Os grupos de montagem finalizados 
são depois encaminhados para as linhas de montagem 
com peças do rolamento, onde, entre outras coisas, são 
montados os movimentos de manufatura das famílias de 
calibre 52 ou 69.

Para a montagem dos movimentos, foi desenvolvido um 
conceito de linha que aperfeiçoou a ideia visionária de 
F.A. Jones. Ao dividir o processo de montagem em várias  
fases, um especialista com know-how específico pode 
ser empregado para cada passo de trabalho. "Organizar  
a montagem de nossas várias famílias de calibre em 
linhas dedicadas nos permite garantir um nível máximo de  
qualidade", diz Voll, descrevendo o principal benefício.  
É utilizada também uma máquina lubrificadora revolu-
cionária, desenvolvida pelos próprios colaboradores, 
que permite lubrificar, com muita precisão, dezenas de 
pontos dos mecanismos.

Mesmo pequenas quantidades de poeira ou sujeira 
podem afetar a função de um movimento. A montagem, 
portanto, é realizada em um ambiente de sala limpa, com 
condições semelhantes às da produção de chips de 
computador. 50.000 m3 de ar circulam por hora. Além 
disso, uma sobrepressão impede a entrada de partículas 
de poeira.
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A LTA CO M P E T Ê N C I A  

N A FA B R I C AÇ ÃO D E C A I X A S

A fabricação de caixas está localizada no piso inferior 
do Manufakturzentrum. Aqui, são fabricadas caixas de 
relógio de aço inoxidável, titânio, platina, ouro rosa, ouro 
branco e bronze. Desde a década de 1980, a IWC vem 
adquirindo um amplo know-how na usinagem de mate-
riais de caixa sofisticados. A última inovação em material 
da Schaffhausen é o Ceratanium®: "Este novo material  
revolucionário é tão resistente e leve como o titânio e tão 
rígido e resistente a riscos quanto a cerâmica", explica Voll.

Até mesmo uma caixa simples consiste em várias peças 
individuais. Adicionando funções como a de um bisel 
rotativo ou de botões de cronógrafo, o número de peças 
aumenta vertiginosamente. A usinagem dos blanks é 
realizada individualmente com a ajuda de centros de 
torneamento e fresamento controlados por computador. 
Dependendo do material e do tipo de caixa, uma barra de 
um metro de comprimento produz entre 30 e 50 caixas.  
O processo de fresagem em si pode levar horas.  
A produção de uma caixa de platina para o Portugieser 
Grande Complication, por exemplo, demanda muito 
tempo devido ao material de difícil usinagem e à com-
plexa geometria.

Após a usinagem, as caixas são polidas durante o trata-
mento de superfície. A limpeza final e a última verificação 
são então realizadas novamente em um ambiente de sala 
limpa e com laborioso trabalho manual. "Só o olho humano 
é capaz de avaliar a qualidade de uma superfície", diz Voll.

NOSSOS ESPECIALISTAS TAMBÉM  

DOMINAM AS MAIS SOFISTICADAS TÉCNICAS

Além da gravação mecânica e da gravação química,  
a gravação a laser também é empregada para aplicar 
gravações no fundo da caixa. Este processo de última 
geração não só oferece alta estabilidade de processo, 
mas também abre possibilidades completamente novas 
para a concepção das gravações.

Os especialistas do departamento de fabricação de  
caixas também dominam uma série de técnicas de usi-
nagem particularmente sofisticadas. Um exemplo disso  
é o torneamento de diamante. Esta técnica de usinagem 
é empregada principalmente para ouro rosa ou bronze.  
O material é removido com um diamante retificado 
de forma especial, que simultaneamente o comprime 
durante o corte. Assim, a caixa de ouro rosa para o  
Portugieser Chronograph, por exemplo, obtém sua 
superfície singular e reluzente.
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I WC S C H A F F H AU S E N

Apostando claramente na tecnologia e no desenvolvimento, 
a manufatura de relógios suíça IWC Schaffhausen fabrica 
desde 1868 cronógrafos de valor duradouro. A empresa  
tornou-se uma referência internacional devido a sua paixão 
por soluções inovadoras e engenhosidade técnica. Como 
uma das marcas líderes mundiais no segmento de relógios 
de luxo, a IWC cria obras-primas da alta relojoaria que  
combinam engenharia e precisão com design exclusivo. 
Enquanto empresa com responsabilidade ambiental e  
social, a IWC promove a produção sustentável, apoia  
instituições de todo o mundo em seu trabalho com crianças 
e jovens e cultiva parcerias com organizações comprome-
tidas com a proteção do meio ambiente.

D OWN LOADS

Fotos da inauguração oficial do novo Manu- 
fakturzentrum podem ser obtidas gratuitamente 
em press.iwc.com

MAI S I N FO R MAÇÕ E S

IWC Schaffhausen
Department Public Relations
E-mail  press-iwc@iwc.com
Internet  press.iwc.com

I NTE R N E T E SOCIAL 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 www.pinterest.com/iwcwatches/
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