
HISTÓRIA DA MARCA DA MÁQUINA DE COSTURA ELGIN 

 

Fundada em 1952 por David Feder, a fábrica de máquinas de 

costura Elgin, empresa familiar,  recebeu este nome decorrente de uma visita ao 

museu British Museum, em Londres, onde ficaram maravilhados com as obras de 

artes conhecidas como os Mármores Elgin que possuíam uma perfeição em suas 

esculturas. Assim decidiram dar o nome a fábrica Elgin, sendo a mesma uma 

empresa cem porcento brasileira.  

Apesar da sua fundação ter dar-se no ano de, sua atuação na 

fabricação de máquinas de costura no Brasil iniciou-se no ano de  1953, e em 1956 

a Elgin lançou no mercado os primeiros móveis e gabinetes para as maquinas de 

costura. 

Hoje a Elgin é comandada pelo filho de David, Roberto Feder, diretor 

presidente e pelo neto Rafael Feder.  

O grupo Elgin atualmente está inserido  em diversos segmentos, 

dentro deles atuando na área de refrigeração, impressoras, cuisine, automação 

comercial, condicionadores de ar, máquinas de costura, web cam, fragmentadores 

de Papel, MP3 players, cartuchos e mídias, dentre outras modalidades. 

 

 

DATAS QUE FORAM IMPORTANTES PARA A MARCA 

 

Como toda empresa, a Elgin buscou sempre estar acompanhando as 

tendências do mercado, assim buscando atender a diversos públicos. Abaixo datas 

importantes de seu desenvolvimento. 

 

• 1952 - Instalação da primeira unidade fabril da Elgin - Mogi Das Cruzes – 

SP; 

• 1953 - Primeiras máquinas de costura fabricadas no Brasil; 

• 1956 - Produção de móveis e de gabinetes para máquinas de costura; 

• 1966 - Elgin Refrigeração, Fabricação de Compressores Herméticos e 

Unidades Condesadoras; 



• 1985 - ELGIN CUISINE - Com vasta experiência na produção de móveis 

para máquinas de costura, a Elgin entra no mercado de cozinhas planejadas 

de alto padrão; 

• 1986 - Inauguração da unidade industrial de Manaus; 

• 1994 - Parceria com a gigante japonesa Canon; 

• 1998 - Calculadoras e condicionadores de ar split; 

• 1999 - Impressoras fiscais de automação comercial chegam ao mercado; 

• 2005 - Mídias de Gravação; 

• 2006 - Terminais de autoatendimento com monitores touch screen; 

• 2010 - E-reader, linha de cabos, media players, pilhas, carregadores, 

telefonia, e cassete 360°; 

• 2011 - ELGIN CUISINE virou ELGIN MOBILI & DESIGN e passou a produzir 

móveis para toda a casa; 

• 2012 - Lançamentos do ar-condicionado portátil mobile, inverter, 

climatizadores, umidificadores e lâmpadas; 

• 2013 - Carregador portátil, balanças comerciais, compressores e produtos 

para automação comercial; 

• 2014 - Em 2014 as linhas de produto Elgin continuam a crescer e 

apresentam os modelos: Cortador de Frios, Balança de Plataforma, Multi 

Split Inverter, Compressor de Corrente Contínua, Evaporadores Comerciais 

e Ar Forçado, Fitas de Led, Carregador Portátil USB 5200 e Lâmpadas Eco 

Halógenas; 

• 2015 - Elgin entra no mercado de Segurança com as Câmeras Dome, Bullet, 

DVRs, Baterias Seladas e Cabos; 

• 2016 - Sempre preocupada com sustentabilidade, a Elgin lança 

condicionadores de ar ecológicos. A linha nasce com Split Eco Inverter, Split 

Eco Plus, Piso Teto Eco e Cassete 360° Eco. A divisão de Refrigeração 

comemora 50 anos de mercado; 

• 2017 - A Elgin entra no mercado de Energia Solar e lança o Sistema 

Fotovoltaico. O time de costura está completo com o lançamento da 

Overlock 1000. Em Automação Comercial inova com o lançamento do Fox 

Self Checkout; 

 

FABRICAÇÃO DAS MÁQUINAS E SE AINDA É FABRICADA 



 

Desde de a sua fundação em 1952, e lançando sua primeira máquina 

de costura em 1953, a Elgin atualmente possui dez tipos de máquinas de costura 

para venda, sendo elas a Overlok 1000 lançada em 2017, Premium JX-1000, 

Genius Plus, Confiance JX – 600 com 31 pontos, Trendy JX-3013, Decora Mais JX 

2011, Fatura JX-2040, P´ratika JX-2051, Bella BL-91200 e a B3 com móvel 17P. 

 

 

CURIOSIDADES SOBRE A MÁQUINA DE COSTURA. 

 

Em face de toda a modernidade nos dias de hoje, onde o consumidor 

pode ir até uma loja e adquiri uma peça de roupa pronta, e por trás de toda essa 

escala produtiva do comercio do vestuário, existiu a época não tão favorável, onde 

se era utilizado agulhas feitas de chifres de animal e a de marfim, único meio de 

costura. Por volta do século quatorze houve a fabricação das primeiras agulhas de 

ferro. 

A primeira máquina de costura mecânica patenteada, foi uma 

máquina mecânica utilizada para costura de coura, no ano de 1790 patenteada por 

Thomaz Saint. Posteriormente em 1807 Josef Madersperger apresenta a maquina 

de costura de sua criação, no entanto em 1830 Barthelemy Thimonnier criou uma 

máquina que teve funcionalidade dando 200 pontos por minuto, assim podendo 

promover agilidade na costura em vista que se a costura fosse realizada a mão 

seriam trinta pontos por minuto. 

E assim, com os passar dos anos, novas invenções e modernizações 

de maquinas foram surgindo, assim existindo muito mais de cinquenta marcas de 

máquinas de costura no mundo. 

 

 

REFERENCIAL HISTÓRICO:  

 

http://www.mpsnet.net/portal/Curiosidades/Curiosidades047.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=qdLt8rW7QKI 

http://www.elgin.com.br/blog/2019/11/05/maquina-de-costura-elgin/ 

https://blog.costurebem.net/historia-e-evolucao-da-maquina-de-costura/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qdLt8rW7QKI
http://www.elgin.com.br/blog/2019/11/05/maquina-de-costura-elgin/

