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Mensagem da nossa gestora 



2016 foi um ano de muito trabalho e de grandes transformações para a Fundação Hermann Hering. 
Como uma Fundação que existe há mais de 80 anos, ao longo de toda sua caminhada já exerceu 
diferentes papéis dentro da Cia.Hering - tendo sempre seu estatuto atualizado e suas funções 
repensadas. 
 
Em 2016 nos dedicamos novamente a olhar para a vocação da nossa Fundação em tempos repletos de 
desafios como os dias atuais, trazendo um novo olhar para que ela pudesse mais uma vez entregar à 
sociedade todo o potencial do qual é capaz. 
 
Iniciamos o redesenho do formato de nossa atuação e governança. Com muita dedicação, nos 
propomos a formalizar as nossas diretrizes, elaborar um plano de investimento social e também 
sistematizar um novo modelo de governança e gestão. Estamos trabalhando bastante para construir 
uma nova Fundação e o processo tem sido repleto de aprendizados. Também nos colocamos pela 
primeira vez como marca, trazendo mais clareza para nosso propósito e criando ações de comunicação 
para todos os nossos stakeholders. Tudo isso apresentaremos para vocês neste relatório, com enorme 
alegria. 
 
Assim sendo, 2016 foi um ano importantíssimo para começarmos um processo de reelaboração do 
nosso lugar no mundo. Entendemos que somos uma Fundação responsável pela gestão do 
investimento social privado da Cia.Hering. Com nossos investimentos, queremos promover o 
empreendedorismo e o desenvolvimento socioeconômico das comunidades nas regiões em que a 
companhia atua. Os projetos que desenvolvemos têm como base quatro pilares: Empreendedorismo, 
Cultura Criativa, Conexão Varejo e Memória & Cultura, por meio da manutenção do Museu Hering, em 
Blumenau (SC), e da coordenação do Centro de Memória Ingo Hering. 
 
Sejam bem-vindos ao nosso Relatório de Atividades 2016. Teremos um prazer imenso em apresentá-los 
nossas ações e projetos, bem como convidá-los para construir este futuro e tantos outros que serão 
necessários junto conosco. Vamos juntos? 

 

 

Amélia 
Malheiros 
Gestora da FHH 



A VISÃO 
DA FHH 



Somos uma Fundação que 
acredita na moda como uma 
ferramenta de transformação para 
o novo mundo. 
 
De olho no futuro, enxergamos nos jovens nossa principal motivação, e nos 
inspiramos neles ao criar e apoiar projetos que têm como objetivo o desenvolvimento 
do pensamento empreendedor, inovador, criativo e responsável. 
 
Nossas quatro bases de atuação - Empreendedorismo, Cultura Criativa, Conexão 
Varejo e Memória & Cultura, alinhadas ao nosso propósito de construir uma rede para 
pensar e criar um futuro mais sustentável, justo e responsável, nos ajudam a 
concretizar a nossa missão. É a partir dessa plataforma que nos dedicamos a 
desenvolver projetos que visam despertar potenciais nas pessoas para atuar no 
universo da moda, formando profissionais motivados a utilizarem seus talentos como 
uma lente para o futuro. 



NOSSO 
PROPÓSITO 



#ModaProNovoMundo 
 

Moda é expressão. Moda é a narrativa do tempo. Ela é mais que vestuário: é 
comportamento, gastronomia, cultura; é trocar o carro pela bicicleta, é a relação que 
temos com a nossa cidade. Ela pode ser uma ferramenta para provocar o 
empreendedorismo. Pode também ser uma plataforma de educação e de 
transformação para o mundo que desejamos. 
 
Acreditamos na potência do fazer juntos e queremos contribuir para que o futuro da 
moda seja mais justo, sustentável e responsável. Trabalhamos pela construção de 
uma sociedade onde os novos profissionais utilizem seus talentos com protagonismo 
e vontade de buscar um novo jeito de fazer as coisas.  
 
Ao preservar o legado de uma empresa com mais de 130 anos de história que é 
referência no design de moda e varejo, o que queremos é impulsionar as novas 
gerações para a construção de uma jornada rica de aprendizados. Assim, nos 
posicionamos como agentes pelo empreendedorismo de movimentos criativos e 
inovadores. 



Na agenda das microrrevoluções cotidianas, uma potente forma de economia se fortalece como um novo patamar 
dentro do conceito de economia criativa, por vezes banalizado em pautas de um empreendedorismo autossuficiente 
e nem sempre conectado com o bem exponencial. É a Economia Afetiva, que parte da premissa de que vivemos uma 
nova era movimentada pelo senso de responsabilidade coletiva e por um novo poder regido pelo desafio de 
organizar o todo   vida social, política, econômica, cultural   , a partir da criação de uma rede em que cada indivíduo 
se sinta parte de um movimento de transformação socioambiental. 
 
Essa prática econômica visa conectar marcas, criativos e consumidores promovendo novas interseções entre seus 
realizadores e a sociedade, servindo para colaborar, compreender, reverberar e articular movimentos de inovação, 
gerando valores éticos e sociais, mostrando que pode-se gerar um sentimento compartilhado e mútuo entre os 
participantes desta rede, como a empatia, a amizade, a confiança. 
 
Fortalece-se assim a ideia de uma economia de troca e compartilhamento como meio fundamental para a criação de 
novos valores em prol do coletivo, sendo a moda um excelente vetor de comunicação e ambiente propício para a 
experimentação de práticas inovadoras, em que: a troca de informação é fundamental para a compreensão do 
ambiente e do contexto a ser estudado; as práticas de ressignificação do consumismo fomentam a criação de uma 

prosperidade compartilhada cocriação inspira novas maneiras de pensar sobre o papel do indivíduo nas agendas 
da sustentabilidade. 
 
Assim, ao adotar como propósito #ModaProNovomundo, a Fundação Hermann Hering exerce ainda a promoção de 
valores humanos fortalecidos pela confiança e ética, que por sua vez potencializam o tecido social   ou a Trama 
Afetiva, em seu papel de conexão de diferentes perspectivas e realidades   promovendo a coesão de criatividade e 
produção em busca da prosperidade. 
 
Nesse mundo   consciente, compartilhado, em rede, que quer construir marcas com propósitos transformadores   
novas oportunidades só serão aproveitadas por indivíduos que compartilham, que comunicam sua visão e suas 
intenções e que acreditam em fazer esforços para um bem maior. 
 

 

 

Jackson 
Araujo 
Consultor Criativo da FHH e 
idealizador do Projeto Trama 
Afetiva 

#ModaProNovoMundo de mãos dadas com a Economia Afetiva  Por Jackson Araújo 
  



INTERAÇÕES 
Principais números 2016 



14.876 
pessoas do Brasil 
e exterior 
visitaram o 
Museu Hering em 
2016, em busca 
de lazer e 
conhecimento 
sobre nossa 
história 
empreendedora. 

68 empresas 
participaram de 
nossos cursos e 
impactam no PIB  
das cidades de sua 
atuação. 

Foram realizadas 

2.260 horas 
de cursos com 
imersões, 
aprendizado e 
conhecimento. 

Nossos projetos 
impactam a rede 
de pessoas e 
empresas de  43 
cidades do Brasil. 

Capacitamos  
82 alunos 
pessoa física, 
possibilitando a 
melhoria da renda 
familiar dos 
participantes. 



ATUAÇÃO 



Museu Hering + Centro de Memórias Ingo Hering 

| Memória & Cultura |  

Eixo 



ano 2015 ano 2016 
17.622 pessoas 16.840 pessoas 

visitantes 
81.806 

DADOS 2010  2016 

8º ponto mais 
indicado  para 
visitação em 

Blumenau 

SEGUNDO O SITE TRIPADVISOR 

74% 

3% 

11% 

12% 
Visitante espontâneo

Grupo Cia. Hering

Público Escolar

Grupos  Turismo

|  MH Visitação  |    



FESTA DO 
TRABALHADOR 
VILA GERMÂNICA - BLUMENAU 

| EVENTO | 

A comunidade de Blumenau 
pôde desfrutar de diversas 
atividades voltadas para o 
lazer e entretenimento.  
A festa é uma promoção da 
Prefeitura Municipal de 
Blumenau, RICTV Record e 
parque Vila Germânica. 
 

O bairro Bom Retiro , em 
Blumenau  SC completou 
60 anos de existência (28 
de abril de 1956 ).  
Para as comemorações o 
Informativo Viver Bom 
Retiro organizou uma ação 
comunitária em parceria 
com o MH . 

60 ANOS DO 
BOM RETIRO 
MUSEU HERING - BLUMENAU 

| EVENTO | 

Foto: Ação do Museu Hering na 

Festa do Trabalhador 2016. 

|  MH Destaques  |    

O evento  que reúne 
comunidades de língua alemã 
da América Latina tem como 
objetivo debater questões da 
cultura e língua nas 
comunidades. 
Estiveram presentes os 
cônsules da Alemanha e da 
Áustria em Blumenau, e o 
prefeito da cidade de 
Oxapampa-Peru 

XIV  CAAL 
  
CENTRO DE MEMÓRIA INGO 
HERING - BLUMENAU 

| ENCONTRO | 



II SIM 
 
 
CENTRO DE MEMÓRIA INGO 
HERING - BLUMENAU 

  

| EVENTO | 

O II Seminário 
interdisciplinar em 
Museologia abordou o tema  

relacionando experiências e 
estratégias de ações 
relacionadas ao patrimônio 
industrial no Brasil e em 
Santa Catarina 

|  MH Destaques  |    

14ª SEMANA DE 
MUSEUS 
BAIRRO BOM RETIRO - BLUMENAU 

| EVENTO | 

Desde 2003 o Instituto 
Brasileiro de Museus  Ibram 
comemora a Semana 
Nacional de Museus.  

Museu Hering participou 
promovendo a 2ª edição da 
Caminhada Cultural.  

Foto: 2ª edição da Caminhada 
Cultural pelo bairro Bom Retiro. 

Integrantes da Rede 
Internacional de Escolas 
Criativas estiveram no 
Museu Hering para realizar 
o seu encontro itinerante, 
tendo como foco a 
educação informal que 
firma-se como uma 
importante estratégia de 
ensino aliada à escola. 

ENCONTRO 
RIEC  
MUSEU HERING - BLUMENAU 

| EVENTO | 



SÁBADO CULTURAL  
PÁSCOA 

FÉRIAS NO MUSEU ENGATINHANDO NO 
MUSEU  

II SIM_SEMINÁRIO        
EM MUSEOLOGIA 

CAMINHADA PELO 
BOM RETIRO 

100 EM 1 DIA 
 

SEMINÁRIO 
MODAMUSEU 

ERA UMA VEZ UMA 
HISTÓRIA! 

|  MH Dia-a-dia  |    



+ 3.329 
Novos itens passaram a 
compor o acervo 
(doações  + coleta de 
materiais) 
 
 
 

24.250 
Itens foram 

documentados até o 
momento. 

seguindo a  metodologia 

estabelecida em 2013.  

9.128 
Catalogações 

10.754 
Digitalizações 

1.529 
Renumerações 

Sendo: 

DESTAQUE 
Doações das marcas Hering, Hering 
Kids, PUC e Dzarm, recebidos na 
mostra 136+ em SP. 

|  Centro de Memória Ingo Hering  - Acervo  |    



Solicitações de acesso ou cessão de  
acervo para uso interno (Cia. Hering) ou 
externo (comunidade científica e 
sociedade) 

Principais finalidades 
 

Parceria Co-Branding marca Hering + marca A là Garçonne 
 
Desenvolvimento de produto 
 
Pauta para revista de moda 
 
Branding marca Hering 
 
Exposição marca Hering 
 
Site FHH 
 
Campanha MKT e PDV Outono 2017 Hering 

61 pesquisas 

1036 cessões 
Fotos, vídeos ou documentos textuais  
do acervo, cedidos  em pesquisas 
mediante autorização e  Declaração de 
Uso de Imagem. 

|  CMIH Pesquisas e Consultas  |    



MUDANÇA DO ACERVO PARA O 
EDIFÍCIO RESTAURADO - CMIH 

A mudança da antiga Casa Amarela para o 
Centro de Memórias Ingo Hering  foi realizada 
em 04 etapas,  entre Dezembro de 2015 e 
Março de 2016, mobilizando os colaboradores 
FHH, prestadores de serviço e voluntários Cia. 
Hering. 
 

MOSTRA 136+ 

Ativamos nossa relação com 
as equipes das  marcas da  
Cia. Hering, levando até o 
escritório de SP a mostra  
136+ revelando o acervo e o 
trabalho museológico de 
bastidores. 

 A ação foi planejada em 
comemoração aos 136 anos da 
Cia. Hering, completados no 
mês de setembro. 

|  Galeria  |    



Projeto Arte de Costurar  
Projeto Encadeamento Produtivo 

| Empreendedorismo |  

Eixo 



A #ModaPronovoMundo pensa muito além do vestuário. Ela é cidade, empreendedorismo, sustentabilidade, 
inovação e, acima de tudo, pessoas. As empresas privadas podem ter um papel importante para construir um 
mundo com mais oportunidade para os jovens, que são a maior potência de transformação.  
 
A Junior Achievement é considerada a maior e mais antiga organização de educação prática em economia e 
negócios no mundo, envolve mais de 10,5 milhões de jovens a cada ano em 120 países. Sua missão inspirar 
jovens a empreender, despertando nos alunos do ensino fundamental, médio e universitário, de instituições 
públicas e particulares, o espírito empreendedor. 
 
Uma das grandes lições que o trabalho desenvolvido na Junior Achivement reforça e que tem também inspirado 
as ações da Fundação Hermann Hering é a força da cooperação e da troca de experiências, onde todos os lados 
aprendem juntos. Nós acreditamos nessa metodologia e acreditamos em projetos que levam aos jovens 
discussões sobre o novo mundo e suas questões. Os novos contextos exigem que pensemos em questões 
como sustentabilidade e responsabilidade social, e a JA ensina isso a partir da sua existência. 
 
Despertar nos jovens o espírito empreendedor, que é latente dentro de cada um, faz parte dos objetivos. 
Transmitir a cultura empreendedora de um estado diferenciado, associativista e produtivo como o nosso não é 
fácil, mas é bem possível e viavel, por isso que toda a ação se baseia na atuação de voluntários que empreendem 
em nossas empresas mantenedoras no dia a dia. Além de tornar esses adolescentes e jovens mais bem 
preparados para a vida profissional, amplia substancialmente sua preparação para a vida, seu relacionamento 
com as pessoas, seu comportamento ético e sua preocupação socioambiental.  

O papel do empreendedorismo na construção do novo mundo  

 

Conselheiro da FHH e 
diretor executivo da Junior 
Achievement | Santa 
Catarina 

Evandro Badin 



Parcerias 

54 
Alunos 

720 
Horas de curso  

77,7% 
Aprovados  

18 
Alunos  sabiam 

costurar 

 
Projeto em parceria com Senai-GO, com 
objetivo de ampliar as oportunidades de 
trabalho das comunidades no entorno das 
operações industriais da Cia. Hering, 
contribuindo para a autonomia local. 

Capacitação 

Cidades 

Iporá - GO 
Bom Jardim de Goiás - GO 
 
 
 
Participantes 

Descrição 

Costura industrial de malha. 

|  Projeto Arte de Costurar  |    

Prefeitura Municipal de Iporá 
Prefeitura Municipal de Bom Jardim de Goiás 

4 
Turmas 



35,6 anos 
Faixa Etária 

Desempregado 
Autônomos 
Micro Empresário 
Aposentado/pensionista 
Assentado 
Outros 

48,1%  
33,3% 
1,8% 
1,8%  
1,8% 
13,2% 

R$ 1.110,13 
Média Salarial Familiar 

Famílias compostas entre 3,3 
membros, sendo que destes 1,4 
contribuem na renda familiar 

Dados demográficos 

88,8% Mulheres 
11,2%    Homens 

Situação 

54 
Alunos 

|  Projeto Arte de Costurar  |    



|  Galeria  |    



Parcerias 

68 
Facções 

participantes 

1.360 
Horas de curso  

 
Promover e contribuir para o 
desenvolvimento da cadeia produtiva 
relacionada a moda no estado de Goiás, 
com base na capacitação e no 
fortalecimento do setor. O projeto tem 
como finalidade propiciar às facções maior 
competitividade no mercado. 

Capacitação 

Cidades 

Aplicado em empresas de 38 cidades, 
todas  no estado de Goiás 
 
 
Participantes 

Descrição 

Encadeamento Produtivo 

|  Projeto Encadeamento Produtivo  |    



AULAS DO CURSO ENCADEAMENTO 
PRODUTIVO 

|  Galeria  |    



Projeto Educação em foco 

| Conexão Varejo |  

Eixo 



 | Relatório 2017_1T  | 

Descrição 

Projeto que visa desenvolver subsídios 
teóricos e práticos para que a coordenação 
das escolas atue como agente 
transformador no processo de aprendizado. 
 
 

Parcerias 

Capacitação 

A coordenação como agente articulador 
no processo pedagógico da escola 
Conteúdo em plataforma E&AD 

04 
Encontros 

presenciais 
 

12 
Escolas 

17 
Coordenadores 

120 
Professores 

1.857 
Alunos 

120  
Horas de 

curso 
 

Representando/impactando em 

Participantes 

Cidade 

São Luís de Montes Belos - GO 
 

Cidade 

|  Projeto Educação em Foco|    



 | Relatório 2017_1T  | 

|  Projeto Educação em Foco|    

PRINCIPAIS TRANSFORMAÇÕES NA PRÁTICA DOS COORDENADORES 

Pesquisa realizada pela Labor Educacional 



ENCONTRO S PRESENCIAIS  
EDUCAÇÃO EM FOCO 

pedagógico da escola". 
 
O programa propõe visitas às escolas e uma série de 
atividades através de plataforma Ensino à Distância (EAD). 
 

. 

|  Galeria  |    



Projeto Trama Afetiva 

| Cultura Criativa|  

Eixo 



O projeto Trama Afetiva tem como objetivo 
promover uma experiência colaborativa de 
aprendizagem em upcycling com foco em design, 
moda e empreendedorismo nas práticas 
transformadoras da Economia Afetiva - um 
modelo de produção e consumo voltado para a 
geração de valor e responsabilidade 
socioambiental por meio da ressignificação de 
processos e produtos.  

 
 

Descrição 

Parceiros 

Participantes 

Cidade 

São Paulo - SP 
 

Jackson Araújo / Marcelo Rosembaun 
/Alexandre Herchcovitch /Patrícia Centurion 

342 
Inscritos 

 

10 
Encontros 

04 
Tutores 

11 
Peças  

Criadas 

11  
Participantes 

 

60 
Horas de 
imersão 

|  Projeto Trama Afetiva  |    

01 
Exposição 



ENCONTRO S TRAMA AFETIVA + EXPOSIÇÃO GALPÃO ROSEMBAUN 

|  Galeria  |    



PRESTAÇÃO DE 
CONTAS 







QUEM  
SOMOS 



|  Pessoas  | 

Amélia Malheiros 
Assessoria Gestão 

Daniel Philipi Knop 
Assistente Museologia 

Franciele  Machado 
Assistente Museologia 

Valquiria Venturi Starke 
Analista Administrativo 

Yago Foerster 
Estagiário 

Junia Costa Raulino 
Estagiária 

Luisa Davet 
Mediadora 

Sergio Sartori 
Assessoria Projetos 

Joao Rocha 
Assistente Museologia 

Juliana Behrens 
Estagiária 

Kahina Thirsa Hostin 
Mediadora 



Conselho Curador 
Ivo Hering 
Hans Prayon 
Fabio Hering,  
Alessandra Cristina da Costa Morrison,  
Evandro Carlos Badin 

  
Conselho Fiscal 
Ronaldo Loos 
Edgar de Oliveira Filho 
Moacyr José Matheussi 
 
Suplentes Conselho Fiscal 
Fábio Baumgarten 
Jailson Cesar Stahelin 
Maria Claudia Oréfice 
 

  

|  Diretoria  | 

Diretoria Executiva 
 
Diretor Presidente 

 

 
Diretora Financeira 

Karina Koerich           
 
Diretor Técnico 
Marciel Eder Costa 



Amelia Malheiros 
Claudio Hering Meyer 
Jaílson Cesar Stahelin 
Marciel Eder Costa 
Rogerio Kroth 
Uta Hedy Hering Meyer 
 
 
 
 
 

Antonio Dias da Silva Filho 
Fabio Hering 
Karina Koerich 
Marília Xavier Cury 
Ronaldo Loos 
 
 
 
 
 

Carlos Tavares do Amaral 
Gildo Jose Koerich 
Marcelo Toledo 
Marli Puhlmann 
Roseli de Borba 
 
 
 
 

|  Parceiros | 

Pessoa Física 

Pessoa Jurídica 



contato@fhh.org.br 
47 3321 3340 
 
www.fhh.org.br 
 

facebook.com/FundaçãoHermannHering f Vem com a gente 


