
 
Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2017.  
Circular SIGRAF nº 275/2017. 
Assunto: FIRJAN celebra os 190 anos da indústria. 

Prezado Associado, 

Transcrevemos abaixo, matéria extraída do site do Sistema FIRJAN: 

O Rio é a segunda maior economia do país e polo da indústria criativa. Esse patamar de 
desenvolvimento foi alcançado por meio de investimentos na atividade industrial, desde a 
aquisição de novas máquinas ao ensino profissionalizante. Para celebrar os 190 da indústria 
nacional, o Sistema FIRJAN contará essa história no site Memória da Indústria: Produzindo 
História Através do Tempo. 
 
“Estamos olhando para o passado, porém com o pensamento no futuro. Para contar essa 
história, desenvolvemos um site que conterá inúmeras fotos, vídeos e áudios em formato de 
cartões, onde o usuário, ao clicar, terá acesso a todo um conteúdo exclusivo”, explica Ingrid 
Buckmann, gerente de Comunicação e Marca da Federação. 
 
A iniciativa detalha a evolução histórica da antiga capital do Império, desde o Primeiro Reinado 
até a era da Economia Criativa. Os detalhes da formação da Sociedade Auxiliadora da 
Indústria Nacional (SAIN), em 1827, coletivo que originou o Sistema FIRJAN, será esmiuçado 
em nove painéis, com informações sobre os membros fundadores, como Dom Pedro I e Barão 
de Mauá, entre outras peculiaridades. 
 
“Esses visionários investiam recursos do próprio bolso para adquirirem projetos, modelos e 
inventos do exterior que pudessem contribuir para o aumento e a prosperidade nacional. Os 
integrantes da SAIN também tinham ligação com o estado e setores da administração pública. 
Entre as discussões que o grupo promovia, estavam questões como leis trabalhistas e 
formação profissional do trabalhador, com foco na indústria. Isso reforça o comprometimento 
da FIRJAN com o desenvolvimento industrial fluminense”, destaca Patrícia Regina Côrrea, 
historiadora do Ministério da Defesa (MD). 
 
História 
 
A expansão industrial do Rio começa em 1827, quando foi fundada a Sociedade Auxiliadora da 
Indústria Nacional (SAIN), reunindo cientistas, políticos e pessoas ligadas ao mundo dos 
negócios. Um termômetro de sua importância é a presença de Dom Pedro I e Dom Pedro II no 
quadro de sócios. Esses visionários se reuniam com o objetivo de buscar progresso para o 
país. 
 
A SAIN se dedicava ao estudo dos problemas econômicos e à proposição de soluções. Entre 
as atividades promovidas pelo grupo, estava a aquisição de projetos, modelos e inventos do 
exterior que pudessem contribuir para o aumento e a prosperidade da indústria nacional. 
 
“A mudança do nome da SAIN até chegar a FIRJAN foi além da nomenclatura, representou 
uma alteração de estrutura e um aprimoramento constante, com vistas a desenvolver o estado 
do Rio, acompanhando o crescimento do país”, contextualiza Patrícia. 
 
Saiba mais: confira o site que relembra os 190 anos da indústria através do link: 
http://www.firjan.com.br/firjan-190-anos/  
 
Atenciosamente,  

http://www.firjan.com.br/firjan-190-anos/
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