
 

 
ZENITH 

A OUSADIA SEMPRE COMO HORIZONTE 
 

2013: FIEL À SUA TRADIÇÃO, A ZENITH CONTINUA A INOVAR 
 

Quando Georges Favre-Jacot criou a sua Manufatura de relógios em 1865, já sabia que a 

emoção nasce da combinação de ousadia com autenticidade. Mais tarde, para sugerir que a 

sua marca oferecia o melhor em experiência e padrões elevados, deu à empresa o nome do 

ponto mais elevado do céu: Zenith.  

 

O fundador da Manufatura Zenith demonstrou a sua ousadia desde o primeiro ano de atividade. Este era um visionário 

que construiu em Le Locle, uma pequena cidade do cantão suíço de Neuchâtel, amplos e luminosos ateliês para reunir 

debaixo do mesmo teto toda a arte relojoeira. Nasceu assim a primeira manufatura relojoeira integrada que ainda hoje 

permanece no local inicial. Desta forma, foi possível desenvolver e fabricar todos os componentes e dominar todo o 

processo de fabrico, não apenas dos movimentos mas também dos mostradores em esmalte ou pintados e até das 

caixas. Muito rapidamente, transmitiu aos seus artesãos a sua vocação: inventar continuamente com uma total 

liberdade criativa para conceber do princípio ao fim relógios incomparáveis. 

De facto, a inovação tornou-se uma tradição na Zenith, de tal forma que, ao longo da sua história, a Manufatura 

registou mais de 300 patentes, criou mais de 600 variedades de movimentos e detém o recorde absoluto de prémios 

ganhos na área da cronometria, mais precisamente, 2333 prémios. Lançado em 1969, o primeiro movimento de 

cronógrafo automático integrado que bate a um ritmo excecional de 36000 vibrações por hora, o cronógrafo El Primero 

continua a ser uma referência. Aliás, este é ainda o calibre de série mais preciso do mundo. 

Estas proezas teriam sido impossíveis sem as mulheres e os homens que as realizaram. Isto porque se a Manufatura 

deve antes de tudo a sua fama, geração após geração, ao talento e à paixão dos seus artesãos, esta também se deve 

aos incríveis projetos que acompanhou ao longo do tempo, levados a cabo por personalidades extraordinárias da 

aviação, da exploração ou simplesmente da aventura. De Louis Blériot em 1909 a Felix Baumgartner em 2012, 

passando pelo explorador norueguês Roald Amundsen, que descobriu o Pólo Sul em 1911, a história da Zenith está 

marcada por figuras que ilustram na perfeição o seu código genético: alimentar o espírito aventureiro dos que desafiam 

as regras na sua procura de liberdade e plenitude. 

No mundo da relojoaria, as marcas têm de se distinguir e isso passa principalmente pela criação de um mundo próprio. 

Como marca duradoura, a Zenith baseia-se, desde a sua criação, em valores com os quais todos, tanto os seus 

clientes como os seus colaboradores, podem identificar-se. 

 

REAFIRMAR OS VALORES DA MARCA 

Os valores que são uma parte integrante do ADN de uma marca, permitem criar uma “estrutura moral”, uma linha 

diretriz subjacente a todo o seu discurso externo e interno. Desde sempre que os valores da Manufatura de Le Locle 

manifestaram-se nas suas escolhas, ações e coleções. Hoje em dia, estes são revelados de forma explícita.  

A autenticidade é um valor que cria uma ligação entre a herança do passado e as promessas do futuro. Esta palavra 

também sugere que a marca faz parte do círculo muito limitado de manufaturas que concebem e desenvolvem os seus 

próprios movimentos. Esta é uma forma de recordar, caso seja necessário, que a Zenith é uma marca credível e 



legítima. No todo, 80 atividades participam no fabrico de um relógio Zenith e dos seus componentes durante um longo 

processo que dura em média, nove meses. Qualquer que seja a sua especialidade técnica ou artística, da 

miniaturização à cronometragem, do trabalho das formas ao dos materiais, passando pelo fabrico dos protótipos e 

logística, os nossos artesãos partilham a paixão pela excelência e adoram pôr o seu talento ao serviço de relógios 

intemporais. 

A ousadia é o pilar do espírito Zenith, o seu espírito de inovação, que está enraizado nos seus genes desde o 

princípio. Este valor alimenta-se de uma visão que Georges Favre-Jacot demonstrou desde o início na sua empresa 

com a criação da primeira manufatura integrada da história da relojoaria moderna. Algumas das invenções que 

marcaram a história da Zenith partilham este espírito de busca incessante como por exemplo, o El Primero, o primeiro 

movimento de cronógrafo integrado produzido em série que bate a uma frequência excecional de 10 vibrações por 

segundo, ou seja, com uma precisão de um décimo de segundo e o sistema de Gravity Control que contrabalança o 

efeito da gravidade que é apenas fabricado pela Manufatura Zenith. Além disso, o Academy Christophe Colomb 

Hurricane é uma estreia mundial que não só reúne estas duas garantias de precisão absoluta, como também 

proporciona uma resposta à perda de isocronismo à medida que o relógio se descarrega. No que diz respeito à 

ousadia, a Zenith acompanhou sempre os pioneiros da aviação como Louis Blériot e Léon Morane e ainda os homens 

que ultrapassam os limites do impossível como Felix Baumgartner.  

Finalmente, o último valor e provavelmente o mais subtil dos três, o prazer, no sentido de realização, satisfação por 

não ter nada a provar e ao mesmo tempo equipar-se como os meios para ir mais longe, tendo como companheiro o 

seu relógio. Neste valor está presente o reconhecimento, que menospreza a ostentação mas desfruta do momento e 

que justifica por si só o apoio da Zenith aos projetos mais inverosímeis. A complicação relojoeira continua a fazer 

sonhar apesar da generalização do mundo virtual e da internet. Hoje em dia, a Zenith acompanha mais do que nunca 

os que perseguem sonhos. 

 

    

IDENTIDADE DE MARCA CLARA    
 

Uma vez confirmados os seus valores, a Zenith pode definir a sua identidade de marca como sendo autêntica, de alta 

qualidade, apaixonada e livre na hora de escolher. 

Esta descrição, que transmite excelência e atitude e sugere exigência e sofisticação técnica mas também emoção, 

materializa-se numa nova campanha de comunicação internacional, numa nova presença digital e num novo stand em 

Baselworld 2013. 

 

NOVA IMAGEM, NOVA CAMPANHA DE COMUNICAÇÃO 
    

A nova proposta criativa representa a parte racional do ADN da marca, ou seja, o produto, porque é quando vemos o 

produto que nos apaixonamos por ele, quando se esboçam as primeiras emoções. 

Assim, se o relógio é o centro dos cinco primeiros temas da campanha, este também é acompanhado em grande plano 

por um detalhe técnico característico da marca que coexiste, em perfeita harmonia, com a paisagem que ilustra o 

espírito de cada coleção. 

As fases da lua do relógio Captain Grande Date Moonphase, fruto da vasta experiência da Manufatura, ocupam um 

lugar de destaque no movimento Elite 670 ultraplano. O calendário anual do relógio Captain Winsor Annual Calendar 

combina pela primeira vez a engenhosidade desta complicação com o lendário movimento El Primero. As rodagens do 

cronógrafo automático de alta frequência com roda de colunas do relógio El Primero Chronomaster 1969 são reveladas 

através de um mostrador Open. Toda a potência do El Primero Stratos Flyback Striking 10th Tribute to Felix 

Baumgartner realça as funções de Striking 10th e Flyback. A grande data e os índices luminescentes do relógio Pilot 

Big Date Special evocam elegantemente os primeiros relógios de pilotos da Zenith, famosos pela sua precisão e 

legibilidade. Por último, o módulo giroscópico “Gravity Control” e o mecanismo de transmissão fuso-corrente fazem 

com que o Academy Christophe Colomb Hurricane seja uma estreia mundial e um relógio imperturbável que desafia 



até as forças da Natureza. 

No entanto, existe aqui um curioso paradoxo: a parte racional é uma das principais fontes da emoção que se sente ao 

contemplar estas imagens.  

Isto porque não se trata de proporcionar um mero detalhe técnico mas criar mundos em sintonia com o relógio ilustrado 

por essas imagens e as sensações transmitidas, assim como criar espaços de liberdade propícios à autorrealização, à 

descoberta e ao espírito aventureiro. Estes mundos estão naturalmente ligados aos nomes das coleções: o céu para a 

coleção Pilot, o mar para a coleção Captain, ou de uma forma mais geral, à ideia de evasão, viagem, de algures – 

grandes extensões para a coleção Academy e horizontes longínquos para o El Primero. 

Em relação à mensagem principal, “Seguir a nossa própria estrela”, esta reflete exatamente o espírito fundador da 

Manufatura: acompanhar cada proprietário de um relógio Zenith nos seus projetos e aventuras, tornando-se o seu eco 

e alter-ego. O slogan é idêntico para todos os mundos porque ter um relógio Zenith, qualquer que seja o modelo, é um 

estado de espírito único. Além disso, também é o reconhecimento da marca com a estrela!  

 

O preto e branco do ambiente visual evidenciam a autenticidade da marca, o contraste com a cor quente dos materiais 

que realçam estes relógios. 

 

 

SITE COM NOVA IMAGEM 

WWW.ZENITH-WATCHES.COM  

O novo site da Zenith é o resultado de uma reflexão sobre o reposicionamento da presença digital da marca. Assim, 

em vez de ser uma simples plataforma de venda, este permitirá aos visitantes mergulharem num universo elegante e 

calmo repleto de valores da marca, para viverem o que se chama “experiência Zenith”. 

Tudo neste site foi pensado para oferecer aos visitantes uma melhor acessibilidade através de todas as plataformas, 

computadores pessoais, tabletes e smartphones, e aproveitar ao máximo o potencial digital da estratégia web to store, 

ou pré-compras, a próxima etapa do comércio eletrónico, para o qual está previsto um crescimento de dois números 

em 2015. 

Além disso, a nova página será uma valiosa fonte de informação, principalmente ao nível das secções de coleções e 

fichas dos produtos. Doravante, será possível aceder às páginas de relógios de senhora, edições limitadas e próximos 

lançamentos a partir da página inicial. Os separadores dedicados à Manufatura, alta relojoaria e ícones da marca terão 

muitos conteúdos como por exemplo, a história do movimento lendário, o El Primero, uma visita descritiva da 

Manufatura, uma apresentação dos movimentos assim como os perfis das personalidades que contribuíram para criar 

a aura da marca, como é claro Georges Favre-Jacot mas também Louis Blériot, Felix Baumgartner e os artesãos da 

empresa. 

Além das notícias sobre a marca que serão atualizadas regularmente, sobretudo através de um boletim informativo, a 

nova ferramenta implementada permitirá a partilha da informação nas redes sociais e o acesso a um espaço de 

imprensa específico para fazer download de todo o material como comunicados, dossiês de imprensa, imagens e 

vídeos. 

Por último, no novo site, a melhoria da ergonomia, a maior rapidez de download e a otimização para smartphones 

serão acompanhadas por uma pesquisa mais fácil das boutiques, com a indicação do itinerário, assim como um 

contato exclusivo através de formulários para se solicitar uma consulta ou informações. 

 

BASELWORLD 2013: NOVO STAND 

    

A MUBA (Schweizer Mustermesse Basel) foi criada em 1917 na sequência de uma iniciativa do governo da Basileia. A 

Zenith inaugurou o seu primeiro stand em 1922 na área dedicada à relojoaria e à bijuteria. Após um ano de ausência, 

desde 1927 que a marca com a estrela tem participado ininterruptamente neste evento que passou mais tarde a ser 

designado por Feira de Basileia e finalmente Baselworld. Foi na Basileia, a janela mundial de todas as suas novidades, 



que a Zenith marcou a história da Alta Relojoaria principalmente com o lançamento em 1969 do seu lendário 

movimento de cronógrafo, o El Primero. 

 

Para celebrar a sua 90.ª participação em Baselworld, a Zenith tem este ano um novo stand que reflete os valores 

consolidados da marca. 

Na verdade, a sensação de autenticidade emana da cor branca chantilly da pedra, combinada com as cores muito 

elegantes do wengé, vidro fumado e pele. Este stand, que é 100% suíço, foi concebido pelo ateliê de arquitetura de 

Genebra, Brandstorm, e fabricado por Messerli em Zurique. 

A iluminação e o mobiliário foram criados especificamente para a Zenith. Assim, o novo stand da marca faz parte do 

desenvolvimento constante da sua identidade. Retomando a estética “nova geração” das suas boutiques, a Zenith 

propõe uma interpretação contemporânea da fachada da Manufatura, situada em Le Locle desde 1865, onde ainda 

hoje se encontram os ateliês da marca. 

No entanto, existem outros detalhes plenos de significado: à entrada do stand, o movimento El Primero desenhado 

com traços, realça e recorda a ousadia criativa da Manufatura. À esquerda, as imagens da proeza excecional de Felix 

Baumgartner passam sucessivamente num ecrã gigante. Numa montra de 23 metros de comprimento, os visitantes 

podem admirar os relógios históricos e os novos modelos. À direita, encontram-se os 2333 prémios, um recorde 

absoluto, obtidos pela Zenith desde a sua criação. Na verdade, a Zenith podia ter-se contentado em apresentá-los 

numa fachada, mais tornou-os uma experiência dinâmica e tátil que permite aos visitantes “folheá-los” como se fossem 

um livro aberto. Por último, contrastando com a claridade da pedra, o vidro fumado revela tudo o que acontece no 

stand. Os visitantes têm uma sensação omnipresente de prazer e descoberta. Com este novo stand, a Zenith perpetua 

a sua tradição de hospitalidade acolhendo os seus clientes e os meios de comunicação social num lugar caloroso e 

discreto com 760 m2 de superfície que está dividido em três níveis. O stand proporciona um esconderijo que permite 

aos visitantes evadirem-se momentaneamente do bulício da Feira, um espaço de liberdade para redescobrir, intato, um 

instinto aventureiro que permanence inalterável há quase 150 anos.  

 

 

 

 

MANUFACTURE ZENITH 

Maud Tiberti - Rue des Billodes 34-36 - CH-2400 Le Locle - Tel. +41 (0)32 930 65 84 

E-mail: maud.tiberti@zenith-watches.com - www.zenith-watches.com 

 

Fundada em Le Locle em 1865 pelo relojoeiro visionário Georges Favre-Jacot, a Manufatura Zenith ganhou 

rapidamente fama graças à precisão dos seus cronómetros, com os quais ganhou 2333 prémios de cronometria ao 

longo de um século e meio de existência – um recorde absoluto em termos de relógios de bolso, de bordo e de pulso. 

Depois de ganhar fama graças ao seu lendário calibre El Primero – um cronógrafo automático integrado com roda de 

colunas lançado em 1969, dotado de uma alta frequência de 36 000 vibrações por hora que lhe permite ter uma 

precisão até um décimo de segundo – a Manufatura Zenith desenvolveu desde então mais de 600 variações de 

movimentos. Todos os relógios Zenith possuem um movimento manufaturado pela Zenith e são desenvolvidos na 

Manufatura em Le Locle. Esta última encontra-se no mesmo lugar onde o seu fundador construiu a primeira oficina, 

personificando assim uma continuidade que é uma ocorrência rara nos nossos dias. 


