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Quanto mais complicado, melhor. Não entendeu? No mundo da alta relojoaria, o que vale é a 
complicação. Claro que não estamos falando dos relógios digitais. São os velhos, mas precisos, 
relógios mecânicos, que sobreviveram à era da digitalização e são supervalorizados por 
colecionadores. Quem explica é o suíço Kurt Klaus, o mais antigo relojoeiro em atividade, de 
75 anos de idade, hoje consultor da marca International Watch Company (IWC), empresa líder 
em relógios complicados com sede na cidade suíça de Schaffhausen. Klaus esteve no Rio na 
semana passada para apresentar palestra e falar com colecionadores a convite da joalheria 
Natan, distribuidora exclusiva da marca no Brasil. "Agora, estou teoricamente aposentado e 
tenho tempo para fazer isso. Gosto do contato com as outras pessoas". Klaus trabalhou 
durante 50 anos na IWC e é considerado o papa no desenvolvimento dos mecanismos mais 
complicados que um relógio pode ter em nome da precisão. Nos anos 80, quando os relógios 
digitais pareciam dar fim aos mecânicos, o relojoeiro suíço criou um tipo de calendário que 
simplesmente não deixa que o relógio apresente imprecisões ao longo de 500 anos. Também 
inovou com o modelo Da Vinci, que além da marcação da hora, mostrava a data e as fases da 
Lua. "O Da Vinci marcou o início de uma nova era nos relógios mecânicos", afirma.   
 
Klaus, que antes trabalhava sozinho, agora participa de um departamento de desenvolvimento 
da IWC junto com outros profissionais mais jovens. "Trabalho com engenheiros de 25 anos de 
idade. Fazemos uma combinação entre a minha velha experiência e as tecnologias mais novas. 
Não sei trabalhar com todas as novas tecnologias, novos materiais, isso não é para mim. Eu 
faço o conceito das complicações", diz. Praticamente um artesão dos relógios, Klaus usa 
computador e abandonou o lápis, mas não totalmente. "O computador não desenha alguns e 
eu tenho que fazer."   
 
A IWC tem no Brasil 5% de suas vendas. "Aqui, os colecionadores gostam de saber o que está 
por trás do funcionamento do relógio, a engenharia dos mecanismos", afirma o diretor para a 
América do Sul e Caribe da marca, Michel Cheval. Klaus e o executivo passaram por Santiago 
antes do Rio e depois foram para Lima, onde também fizeram apresentações a colecionadores.   
 
Se os anos 80 foram tempos difíceis para a IWC, hoje os negócios estão de vento em popa. 
Comprada em 2000 pelo grupo Richemont holding controladora de marcas de luxo como 
Cartier, Montblanc e Piaget a IWC tem registrado crescimento nas vendas em torno de 30% ao 
ano no mundo. No Brasil, a expansão das receitas variou de 25% a 45% ao ano nos últimos 
cinco anos, conta Cheval. Os grandes mercados são o europeu e os países do Oriente Médio, 
mas a marca tem escritórios em todos os continentes. A IWC produz em fábrica própria 60 mil 
unidades ao ano. Os preços variam de U$ 3 mil a U$ 250 mil. Tudo depende, é claro, do nível 
de complicação. 
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