








Ao completar mais de oito décadas, a Fundação Hermann Hering vive hoje um novo ciclo. 
 
Desde sua origem, quando os desafios eram mais assistenciais e locais, até os dias atuais; 
uma nova forma de atuação se fez necessária!  
 
Em 2017 o maior desafio foi expandir a área de atuação, alcançar e estabelecer novas e 
importantes parcerias e desenvolver projetos que sejam relevantes para transformar a 
realidade social das comunidades em que atuamos. 
 
Muitas pessoas tiveram suas vidas impactadas pelos projetos e iniciativas promovidas pela 
FHH. Destacamos o programa desenvolvido em parceria com o SEBRAE -GO que levou 
capacitação e desenvolvimento aos empreendedores locais, melhorando as condições de 
vida e trabalho. 
 
Ao encerrar o ano, fazemos um balanço positivo e nos inspiramos para construir e entregar 
ainda mais valor em 2018. 
 

Agradecemos especialmente a todos que contribuíram para essa jornada! 



Para a Fundação Hermann Hering 2017 foi um ano especial. Atuamos em um ambiente desafiador, num pais 
em que as oportunidades de desenvolvimento são tão desiguais, e que por isso mesmo exigem tanta 
resiliência e determinação de todos nós. Foi um ano em que constituímos novas competências e habilidades 
que estão reforçando nossa identidade e propósito. 
 
A cada novo ciclo, nossas crenças e valores nos dão o entendimento que o caminho da transformação social 
se dá pela educação, pelo empreendedorismo, pela atuação em rede e principalmente pela expansão da 
nossa consciência em relação aos desafios vividos pela sociedade. Nossos projetos já apresentam indicadores 
positivos e esse breve relatório se dedica a compartilhar com você que apoia e acredita em nossas iniciativas. 
 
Para o Museu Hering, 2017 já entrou para a história! Chegamos ao marco de 100 mil visitantes, desde a 
abertura em 2010.  Foi um grande feito para um pequeno espaço! 
 
Os frutos de nossa Trama Afetiva também começam a aparecer: no último trimestre iniciamos a prototipagem 
e produção da coleção CASCA, criada em 2016 e que ressignifica as sobras de tecidos da Cia. Hering.  Sabemos 
do imenso desafio e estamos atentos às oportunidades que as novas tecnologias sociais nos apresentam. 
 
A expectativa para o novo ano é ampliar nossa atuação, fortalecer nossa rede de parceiros e aprofundar a 
compreensão sobre o futuro, as mudanças tecnológicas, climáticas, sociais e como tudo isso impactará nossa 
forma de viver. O futuro já chegou. A Moda tem um importante papel social na transformação e valorização 
da nossa cultura. Vamos juntos fazer a #modapronovomundo! 
 
Um agradecimento muito especial à Cia Hering, ao time da Fundação Hermann Hering e a todos os parceiros, 
apoiadores e embaixadores da FHH. 
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contato@fhh.org.br 
47 3321 3340 
 
www.fhh.org.br 
 


