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• Em 2019, a Vacheron Constantin implementou um certificado digital de autenticidade através da tecnologia
Blockchain.
• Inicialmente reservado aos relógios vintage da coleção Les Collectionneurs, a partir do final de 2021 todos
os relógios da Vacheron Constantin serão acompanhados de um passaporte digital baseado na tecnologia
blockchain e garantido pela tecnologia Arianee.
• The Hour Club, o novo sítio Web destinado exclusivamente aos clientes da Vacheron Constantin, também
funcionará como plataforma numérica para a autenticação dos seus relógios.

Genebra, 5 de novembro de 2020 - Em 2019, a Vacheron Constantin foi uma das primeiras Casas relojoeiras
a implementar a tecnologia Blockchain, proporcionando um serviço inovador aos seus clientes tendo em
consideração uma abordagem amiga do ambiente (redução do consumo de papel). Neste sentido, os relógios
da coleção Les Collectionneurs serão acompanhados de um certificado digital de autenticidade totalmente
impossível de falsificar. Após o sucesso da primeira fase de testes, a Casa decidiu alargar este certificado a
todos os seus relógios. Os clientes da Vacheron Constantin também poderão registar e autenticar os seus
relógios durante o seu ciclo de vida, através da plataforma criada para esse fim, The Hour Club.
“A Vacheron Constantin é uma das primeiras casas relojoeiras a testar um certificado digital baseado na
tecnologia Blockchain, tal como tinha anunciado em maio de 2019: é uma evolução natural para a nossa Casa
alargar, a partir de agora, este certificado digital a todas as suas coleções. Temos o prazer de impulsionar
a criação de um ecossistema aberto à inovação para o mundo do luxo, através da tecnologia blockchain”,
declara Louis Ferla, CEO da Vacheron Constantin. “A Vacheron Constantin nunca deixou de evoluir com o
passar do tempo, sempre focada no serviço aos seus clientes. A identidade digital vai transformar a noção
de propriedade de um objeto de valor, permitindo ao seu proprietário acompanhar o ciclo de vida dessa
peça, partilhar ou demonstrar a sua propriedade, e beneficiar dos serviços relacionados especificamente
com o seu relógio. Para além do certificado, o proprietário tem acesso a toda a informação relativa ao
seu relógio, incluindo informação técnica, guia do utilizador, rastreabilidade do produto, bem como vários
serviços, incluindo o de revenda no WatchFinder e um serviço pós-venda online".
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A tecnologia Blockchain representa uma solução para combater a contrafação. Este sistema de base de dados
distribuída, com informação protegida por encriptação, permite prescindir da autenticação em papel, facilmente
sujeita a contrafação. Como tal, é possível criar um certificado digital de autenticidade imune a qualquer
tentativa de contrafação e que acompanha o relógio durante o seu ciclo de vida, mesmo que este venha a ter
vários proprietários. É atribuído um certificado único a um único objeto, salvaguardando os dados relativos à
propriedade, ao valor, à natureza e à autenticidade do objeto.

“É com muito orgulho que a Vacheron Constantin assume a capacidade para emitir e distribuir identidades
digitais baseadas na tecnologia blockchain. Esperamos contribuir para que a propriedade de um relógio
Vacheron seja ainda mais especial, rastreável e transparente, possibilitando simultaneamente a oferta de novos
serviços e uma rastreabilidade segura”, acrescenta Pierre-Nicolas Hurstel, cofundador e CEO da Arianee.
Para oferecer aos seus clientes as melhores garantias possíveis, a Vacheron Constantin decidiu testar, em 2019,
este novo certificado. A Casa desenvolveu uma primeira fase de testes com a coleção Les Collectionneurs, uma
linha de relógios vintage, selecionados pelos especialistas do património da Casa para restauro e vendidos a
connoiseurs em eventos específicos. Para além do certificado em papel, estes relógios dispõem agora de um
certificado numérico que garante a sua autenticidade de forma permanente, imutável e transparente. Após
este primeiro teste concludente, a Vacheron Constantin decidiu alargar este novo certificado a todos os seus
relógios assumindo desta forma a representação da Richemont no Consórcio Arianee e integrando a estratégia
que pretende impulsionar a inovação nos protocolos e nos consórcios criados com foco na tecnologia. A partir
do final de 2021, todos os relógios das coleções da manufatura contarão com um certificado numérico integrado
num sistema de armazenamento e transmissão de informação altamente seguro.
Ao alargar o certificado Blockchain, a Vacheron Constantin anuncia o lançamento de The Hour Club, uma
plataforma numérica exclusiva para os clientes da Casa que permitirá rastrear e autenticar os seus relógios.
Porém, The Hour Club não se resume apenas a um serviço de certificação, trata-se também de um completo
universo relojoeiro por direito próprio. Os s e proprietários de relógios Vacheron Constantin terão a oportunidade
de descobrir um mundo de experiências, acedendo a conteúdos desenvolvidos exclusivamente para si,
incluindo convites para eventos da Casa. Com este novo certificado digital, os clientes assumem o controlo da
qualidade, da autenticidade e da rastreabilidade do seu relógio e de tudo o que lhe está associado.

3

Vacheron Constantin passará a
certificar todos os seus relógios
através da tecnologia Blockchain

Sinopse
–
Sobre a Arianee

Sobre a Arianee
Fundada em 2017, a Arianee é um consórcio independente sem fins lucrativos, cujo objetivo é implementar um
padrão global para a certificação digital de objetos de luxo. O protocolo Arianee permite associar cada produto
de luxo à sua própria identidade digital única e infalsificável. Este “cartão de identidade” digital abre um canal de
comunicação seguro, perpétuo e anónimo entre as marcas, os proprietários e os produtos. Impulsionada pela
tecnologia blockchain, é uma solução descentralizada de código aberto. A Arianee propõe a primeira plataforma
SaaS, apoiada pelas primeiras soluções móveis que permitem às marcas a utilização exaustiva do protocolo
Arianee.
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Fundada em 1755, a Vacheron Constantin é a Manufatura relojoeira mais antiga do mundo com produção contínua há
mais de 265 anos, e tem vindo a perpetuar fielmente uma herança da qual muito se orgulha, baseada na excelência
relojoeira e sofisticação estética, ao longo das várias gerações de Mestres Artesãos.
Posicionada no topo da alta relojoaria e da elegância sóbria, a Maison cria relógios com uma assinatura técnica e
estética única, que conjuga com um elevado nível de trabalho artesanal e de acabamentos.
A Vacheron Constantin dá vida a um património inigualável e a um forte espírito de inovação através das suas
coleções: Patrimony, Traditionnelle, Métiers d'Art, Overseas, Fiftysix, Historiques e Égérie. Paralelamente, oferece à
sua exigente lista de clientes connoisseurs, a oportunidade de adquirirem relógios únicos, feitos por medida, graças
ao seu serviço “Les Cabinotiers”.

#vacheronconstantin
#OneOfNotMany

