
TUDO EM  

UM SÓ LUGAR

Toda a fabricação em um só lugar, processos ideais e uma combinação de técnica manual e tecnologia  

de ponta: Para Andreas Voll, COO da IWC Schaffhausen, um desejo há muito acalentado está se tornando 

realidade com o novo Manufakturzentrum.

POR QUE O NOVO MANUFAKTURZENTRUM  

É UM MARCO IMPORTANTE PARA A IWC?

Andreas Voll: Pela primeira vez em nossa história, esta-
mos reunindo a fabricação de peças de movimento, 
movimentos de manufatura e caixas em um só lugar.  
Este importante passo nos permitiu, acima de tudo, 
organizar nossos processos de produção de forma ideal 
para uma excelente operação e uma qualidade perfeita.  
Portanto, a título de exemplo, agora todo o valor agre-
gado à matéria-prima, desde a peça de movimento indi-
vidual até o produto final, se concentra em um único 
andar em uma sequência lógica. A proximidade dos 
escritórios à produção também encurta os canais de 
comunicação e permite uma rápida coordenação entre 
as áreas. Eu sonhei com isso desde quando comecei na 
IWC em 2007.

H Á O U T R O S A S P E C TO S ?

O novo Manufakturzentrum também oferece aos nossos 
colaboradores excelentes condições com muita luz natu-
ral e locais de trabalho projetados ergonomicamente. 
Evidentemente nós também consideramos o aspecto da 
sustentabilidade. Desta forma, instalamos um sistema  
fotovoltaico no telhado e obtemos a água para resfriamento 
e aquecimento a partir de dois poços de água subterrâneos. 
Reduzimos o consumo de energia através do controle 
automático de iluminação e do uso de iluminação LED.  
Um sistema de sombreamento controlado por sensor  

também evita a entrada desnecessária de calor.  
No entanto, também usamos o calor residual de nossas 
instalações e, como em nossa sede no centro histórico de 
Schaffhausen, recebemos, exclusivamente, energia livre 
de CO2 gerada da usina hidrelétrica suíça.

QUAIS FORAM OS MAIORES DESAFIOS  

NESTE PROJETO?

Em um projeto de construção desse porte, há muitos 
desafios durante o planejamento e a implementação. 
Mesmo antes do lançamento da pedra fundamental, 
por exemplo, investimos muito tempo no projeto de um 
layout de produção ideal e na definição exata dos pro-
cessos individuais. O objetivo era sempre o de combinar 
condições de produção perfeitas com um alto padrão 
estético para o edifício. Durante essa fase, também inclu-
ímos intensivamente nossos colaboradores para que 
eles pudessem contribuir com seu vasto conhecimento 
técnico. É por isso que hoje não só temos um exce-
lente resultado, mas também uma grande identificação 
de nossos colaboradores com o novo edifício. Outros 
desafios na implementação foram o tempo relativamente 
curto de construção de apenas 21 meses e a coordena-
ção de cerca de 80 empresas de construção envolvidas. 
Finalmente, a realocação das máquinas e dos locais 
de trabalho exigiu uma façanha logística, que precisou 
ser planejada com precisão e cumprida exatamente de 
acordo com o cronograma.
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HÁ ALGUMA INOVAÇÃO DA QUAL VOCÊ  

SE ORGULHE PARTICULARMENTE?

A fim de alcançar a perfeita qualidade de produto e  
atender às mais altas exigências dos clientes, a IWC 
sempre combinou a tradicional técnica secular da relo-
joaria com métodos de produção e tecnologias de última 
geração. Assim, nós fabricamos, por exemplo, nossas 
peças de movimento e da caixa com centros especiais 
de torneamento e fresamento de alta precisão e de última 
geração. Isso nos permite produzir, com confiabilidade, 
tolerâncias mínimas na faixa de alguns milésimos de 
milímetro. A montagem do nosso calibre de fabricação, 
no entanto, é realizada com o mais minucioso trabalho 
manual. Estou particularmente orgulhoso da organização 
da montagem para as diferentes famílias de calibres em 
linhas dedicadas. Com isso, não implementamos apenas 
de forma consistente a visão empreendedora vanguar-
dista de nosso fundador, Florentine Ariosto Jones, mas 
também garantimos um nível máximo de qualidade no 
processo de montagem.

O QUE OS VISITANTES PODEM ESPERAR?

O novo Manufakturzentrum é um marco tanto para os 
visitantes quanto para a própria produção. Nas áreas de 
produção bem iluminadas, os convidados podem acom-
panhar de perto, passo a passo, a fabricação dos nossos 
movimentos de manufatura e caixas. Os vários passos 
de trabalho são explicados ilustrativamente em quadros 
expositivos compreensíveis e, em mesas especialmente 
dispostas, os amantes da relojoaria podem até mesmo 
colocar a mão na massa, adornando peças de movimento 
ou colocando pedras. Assim você terá uma boa noção de 
quanta concentração, paciência e destreza nossos espe-
cialistas precisam ter em seu trabalho diário.

VAMOS OLHAR PARA O FUTURO: O QUE VEM  

A SEGUIR?

Atualmente, cerca de 230 colaboradores trabalham no 
Manufakturzentrum. Com uma capacidade máxima do 
novo edifício para 400 especialistas altamente qualifica-
dos e um layout de construção muito flexível, nós esta-
mos certamente bem preparados para o crescimento 
contínuo da IWC. Embora eu não saiba se planejamos 
cada detalhe com a mesma precisão que Kurt Klaus fez 
com seu icônico calendário perpétuo, tenho certeza que 
não ouviremos o barulho de britadeiras tão cedo.
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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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