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Quem passa em frente ao número 305 da rua Barão de Campinas, no bairro de Campos 
Elíseos, zona central de São Paulo, não imagina que ali está a sede da Elgin, marca, quase 
sinônimo, de máquina de costura. Em meio a estacionamentos e oficinas mecânicas, o prédio 
assobradado, que mais parece um galpão, não traz qualquer identificação na fachada. Mas 
está ali uma empresa lucrativa, que fatura perto de meio bilhão de reais, é dona de três 
fábricas e emprega 1,5 mil pessoas. A discrição, longe de ser efeito da lei "Cidade Limpa", que 
inibiu a publicidade nos endereços comerciais da capital paulista, vem mesmo de família.   
 
David Feder, judeu austríaco que emigrou para o Brasil e fundou a Elgin em 1952, não faz 
nenhuma questão de aparecer, e nem que seus herdeiros ou executivos apareçam. Por isso, 
pouca gente sabe que há pelo menos três décadas a Elgin deixou de ter as costureiras como 
público-alvo e que hoje dedica-se a alinhavar negócios nas mais diferentes áreas - de cozinhas 
planejadas de alto padrão a navegadores GPS, passando pela produção de peças para tratores 
e caminhões e até de caixas registradoras. As máquinas de costura, por sua vez, representam 
apenas 2% do faturamento da Elgin, que foi de R$ 489 milhões no ano passado, 20% acima 
da receita de 2006.   
 
"Diferentemente da sua principal concorrente, a Singer, a Elgin procurou diversificar quando 
percebeu que não havia muito futuro para as máquinas de costura de uso doméstico, o que 
garantiu a sobrevivência da companhia", afirma o diretor comercial Mauro Gluz. Prata da casa, 
com 31 anos de Elgin, Gluz lembra que, quando chegou à empresa, existiam 11 fabricantes de 
máquinas de costura no país. Hoje são apenas duas - Elgin e Singer. Esta também produz 
máquinas industriais, mercado nunca disputado pela família Feder.   
 
Hoje, o carro-chefe da Elgin está nos condicionadores de ar "split" (modelo mais moderno da 
categoria) e nas "mídias" - CDs e DVDs usados para gravar dados). Juntos representam 75% 
da receita da divisão Home & Office, chefiada por Gluz, a qual responde por 30% do 
faturamento da Elgin. Nesta divisão estão ainda navegadores GPS, webcans, tocadores de 
música digital (MP3 e MP4), cartuchos e tonners para impressoras, papéis especiais e 
fragmentadores de papel, além de itens aos quais Gluz chama de "vacas leiteiras" - 
calculadoras, condicionadores de ar de janela e máquinas de costura.   
 
"Estes produtos exigem baixo investimento, oferecem margem razoável e ainda têm um 
público cativo, embora estejam em mercados estagnados", diz o executivo. No caso das 
máquinas de costura, por exemplo, Gluz afirma que existe até um público fiel ao antigo 
modelo de pedal. "Especialmente no Nordeste", diz ele.   
 
Mas a divisão está mesmo voltada às novas tecnologias: começa a produzir em maio aparelhos 
MP3 e MP4 na sua fábrica em Manaus. "Nós iniciamos a venda desses produtos há um ano e 
meio, importando diretamente da Ásia, mas agora temos um fornecedor da placa em Manaus, 
a GSI, o que compensa produzir localmente", diz Gloz. A divisão Home & Office também lançou 
neste ano uma linha de telefones digitais sem fio, vendida com uma marca exclusiva: T-Levo.   
 
Na divisão Info Products, que funciona como distribuidora da Canon no Brasil, a marca da Elgin 
aparece apenas nos "bastidores". Sob a tutela da divisão, está a venda de impressoras, 
multifuncionais, scanners e câmeras digitais da marca americana, uma parceria que começou 
em 1994.   
 
"Somos responsáveis por etiquetar o número de série dos produtos da Canon na nossa fábrica 
em Mogi das Cruzes (SP), preparar o manual em português, treinar a rede de assistência 
técnica, selecionar representantes e distribuidores, e prestar atendimento ao consumidor", diz 
César Rodrigues Silva, diretor comercial da Info Products.   
 
Além disso, diz Silva, é a Elgin que orienta a Canon sobre os itens do seu portfólio que mais 
têm chance de emplacar no Brasil, onde a empresa americana atua diretamente apenas com 
copiadoras para o mercado corporativo. "No ano passado, ampliamos a linha de impressoras 



da Canon e adotamos preços mais competitivos", afirma o executivo. Esse foi um dos 
principais motivos para que a Info Products registrasse um dos crescimentos mais expressivos 
da Elgin em 2007, de 40%. Hoje, a divisão representa 25% do faturamento da fabricante 
brasileira, contra 15% de participação no ano anterior.   
 
Outra medida foi a expansão dos pontos-de-venda, com a entrada dos produtos da Canon no 
varejo de cine-foto, como a rede Fotoptica. "Esperamos aumentar as vendas em 20% este 
ano", diz Silva. Cerca de 80% da receita da divisão concentra-se nas impressoras jato de tinta 
e nas câmeras digitais, cujas vendas vêm acompanhando o aumento do consumo dos produtos 
de informática, cada vez mais acessíveis à classe C.   
 
O bom momento da economia também está sendo favorável à expansão da Elgin Cuisine, 
divisão da companhia que desenha, fabrica e instala cozinhas planejadas de médio e alto 
padrão, com preço acima de R$ 10 mil para o cliente. "Este mercado está em expansão por 
conta do boom da construção civil", diz Alberto Chulam, diretor da divisão, a única da Elgin 
que vende direto ao consumidor final em oito lojas próprias, na capital e interior paulista e no 
Rio de Janeiro. A primeira franquia da marca será aberta este ano em Fortaleza (CE). Mais 
quatro unidades devem ser inauguradas até o fim do ano.   
 
A Elgin Cuisine atende ainda grandes construtoras, montando o show-room dos novos 
empreendimentos. "Muitas vezes, os clientes gostam tanto do apartamento decorado que nos 
pedem o mesmo modelo", diz Chulam, ressaltando que, em média, a montagem da cozinha 
equivale a 3% do valor do imóvel. Dentro da Elgin, a divisão representa 8% da receita. Nos 
últimos dois anos, o aumento da demanda animou a divisão a apostar também em guarda-
roupas embutidos.   
 
A maior parte dos produtos é fabricada em uma das unidades da Elgin em Mogi das Cruzes. 
Parte dos itens vem da Itália. "O conjunto de ferragens, corrediças e dobradiças, algumas 
importadas, representa até 40% do custo do produto", diz Chulan, que espera um aumento de 
20% nas vendas deste ano. De certa forma, a Elgin Cuisine permite ao grupo não esquecer 
suas origens: a produção de cozinhas começou a partir do expertise acumulado na fabricação 
dos gabinetes das máquinas de costura, feitos de madeira.   
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