
INSPIRADO NOS PAVILHÕES  

DE EXPOSIÇÃO DOS MODERNISTAS

Como a arquitetura contribui para condições de trabalho ideais e por que o novo edifício materializa o espírito 

da marca IWC: O arquiteto Christoph Grainger-Herr, CEO da IWC Schaffhausen, ajudou pessoalmente a 

projetar o novo Manufakturzentrum.

QUANDO JOVEM, O QUE TE MOTIVOU  

A ESTUDAR ARQUITETURA?

Christoph Grainger-Herr: A arquitetura vai muito além 
de apenas projetar um objeto utilitário. Um edifício é um 
espaço vital que influencia diretamente a maneira como 
as pessoas vivem ou trabalham. Eu também vejo isso 
no novo Manufakturzentrum, o qual mais de 230 cola-
boradores chamam de seu lar profissional. A arquitetura 
influencia suas rotinas diárias e relações sociais e é por 
isso que um arquiteto deve entender como as pessoas se 
comportam e interagem umas com as outras. Essa visão 
holística sempre me fascinou.

QUAIS PRETENSÕES VOCÊ TINHA ENQUANTO 

ARQUITETO DO MANUFAKTURZENTRUM?

Evidentemente, o edifício deveria fornecer condições  
ideais para a produção e as melhores condições de 
trabalho para nossos colaboradores. Era muito impor-
tante também para nós uma experiência única para os 
visitantes. Não queríamos apenas construir uma fábrica 
funcional, mas sim um edifício com elevado valor estético, 
que também expressasse adequadamente o espírito de 
nossa marca. É por isso que investimos muito tempo 
e pensamos em como poderíamos exprimir a IWC em 
termos arquitetônicos para nossos colaboradores e  
visitantes, do mesmo modo como fazemos em nossas 
boutiques ou exposições.

QUAL FOI A SUA CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL 

PARA ISSO?

Depois de termos definido o volume de espaço que pre-
cisaríamos para uma configuração ideal da produção,  
contribuí com os primeiros conceitos para o design 
exterior do edifício e conferi à obra seu direcionamento 
arquitetônico básico. No decorrer do planejamento e da 
execução, representei a IWC no que dizia respeito ao  
projeto arquitetônico, tomei as decisões estéticas e defini 
os materiais.

QUAIS FORAM AS SUAS INSPIRAÇÕES  

PARA O PROJETO?

Eu me inspirei nos pavilhões de exposição modernistas. 
Nestes pavilhões, os países exibiam seus maiores  
feitos no campo das artes e ofícios e da tecnologia.  
Essa mistura de galeria, ateliê e exibição de engenharia 
me pareceu ser uma estrutura arquitetônica apropriada. 
Até mesmo o estilo da modernidade clássica se encaixa 
muito bem à nossa marca. Nós somos uma fábrica  
com uma história de 150 anos, mas, ao mesmo tempo, 
olhamos para o futuro. Isso se expressa na arquitetura  
dos modernistas. Não se trata de um classicismo  
retrógrado, mas sim de um entendimento clássico da lin-
guagem de design, implementado de forma inovadora.
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COMO A ARQUITETURA PODE CONTRIBUIR 

PARA BOAS CONDIÇÕES DE TRABALHO?

Muitas fábricas são construídas como cubos de vidro. 
No entanto, isso é concebivelmente inadequado para um 
espaço de fabricação, porque ele se aquece demasia-
damente e oferece pouca sombra. Acrescente a isso o 
fato de que você mal pode organizar o espaço, porque 
você se depara com vidros em todos os lugares. Por isso, 
não queríamos um envidraçamento total, mas sim uma 
base com painéis de vidro e marquises protuberantes 
para simultaneamente aproveitar este efeito arquitetônico 
de guarda-sol. Em combinação com o sistema de som-
breamento automático e a protuberância das marquises 
calculada matematicamente, foi criado um espaço de 
fácil organização e de uso flexível, com muita luz natural, 
porém não ofuscante.

DE QUE OUTRAS MANEIRAS A ARQUITETURA 

CONTRIBUI?

Quando se entra no novo Manufakturzentrum, sente-se 
imediatamente o espírito da IWC e o orgulho de nossos 
colaboradores por seu trabalho. Quando uma produção 
é dividida em vários andares ou edifícios, tal espírito não 
pode ser sentido. Para promover o trabalho em equipe, 
estabelecemos, por exemplo, áreas especiais de chão 
de fábrica, nas quais as equipes podem discutir metas, 
requisitos de qualidade e tópicos atuais diretamente no 
departamento. Assim, a arquitetura contribui para fluxos 
de comunicação mais rápidos e processos melhores. 
Também utilizamos diversos artifícios arquitetônicos para 
criar uma atmosfera bastante especial. As marquises, por 
exemplo, são revestidas com tábuas de madeira, o que 
confere ao novo edifício o caráter de uma casa com uma 
varanda espaçosa e cria um ambiente acolhedor.

COMO OS VALORES DE MARCA DA IWC PODEM 

SER ENCONTRADOS NO EDIFÍCIO?

As superfícies de vidro com perfis pretos detalhados e 
as marquises brancas luminosas criam um contraste de 
cores expressivo, como pode ser encontrado em muitos 
dos nossos mostradores. O núcleo de madeira do edifício 
e os pisos de pedra quente transmitem um certo calor e 
uma sensação de luxo, já o coração caloroso da fábrica é 
envolto pela atmosfera mais fria, quase laboratorial, dos 
espaços de produção. Esta convivência entre estilo de 
vida luxuoso e engenharia precisa expressa muito bem o 
que a marca IWC representa.
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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
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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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