




Em 2019 minha jornada profissional - que se iniciou em 1979 -
completará 40 anos. Desde então vivi muito próxima à indústria 
têxtil brasileira, especialmente a indústria da moda em Santa 
Catarina.  Para além das transformações pessoais nessas 4 
décadas, quero trazer pontualmente minha percepção sobre a 
jornada que a moda também viveu (e ainda vive)...

Dividir os aprendizados em ciclos é sempre bom pra 
contextualizar, especialmente quando falamos em moda. E aqui 
já quero trazer uma primeira proposta para ressignificar a palavra 
MODA. Nem sempre bem compreendida, a palavra já foi 
sinônimo de algo efêmero, por vezes fútil. Em ciclos seguintes, foi 
possível entender a moda como expressão da própria identidade. 
Hoje muitos concordam que moda vai além. A Moda reflete a 
cultura de uma sociedade e de certa forma traduz seus valores.

E quais são os sinais mais evidentes que percebemos com as 
pistas que a moda nos dá? O comportamento do consumidor 
está mudando e muito rapidamente. Ainda temos um imenso 
contingente de pessoas que querem ter, possuir muitos bens de 
consumo... na mesma velocidade existe uma parcela crescente 
que já aceita COMPARTILHAR o que tem, pois a posse já não 
significa tanto. 

Quer ver outra boa pista? Quantos de nós já mudamos a forma 
de descartar o que consumimos? Do plástico à roupa, passando 
por quase tudo que há no planeta. O resíduo  pode virar matéria 
prima  e com uma pitada de design e afeto, volta a ter valor.

São essas, algumas das mudanças que observamos no 
comportamento de um crescente número de pessoas que a cada 
dia se tornam protagonistas e passam a ser a mudança que 
querem ver no mundo!

Nesse novo contexto a Fundação Hering vem construindo a cada 
dia, ações, projetos e parcerias que potencializam 
transformações. Somos inspirados  por muitos que vivem essa 
nova verdade e assim também vamos engajando mais e mais 
pessoas que compreendem a moda como uma plataforma cheia 
de possibilidades. 

A #ModaProNovoMundo que a FHH tanto defende e acredita 
está em sintonia com essa nova consciência. Queremos unir 
esforços e potencializar ações. 

Esse relatório reporta 2018 e lança um olhar sobre o que vem 
em 2019 e para além. Vem junto cocriar e transformar!

Amélia Malheiros
Gestora da FHH



Criatividade e 
Protagonismo

Transformação
de pessoas





Nasce a Cia. Hering.
Os irmãos Hermann e 
Bruno fundam 
Trikotwaren Fabrik
Gebrüder Hering.

Homenageando  o 
fundador, é criada a 
nossa instituição, que 
beneficia então 
colaboradores da 
empresa  fornecendo 
refeitório, ambulatório, 
creche e seguro de vida.

É criado Estatuto em 
caráter legal e a 
instituição passa a 
denominar-se Fundação 
Hermann Hering.

FHH torna-se Utilidade 
Pública pela Lei  Estadual 
nº 3.898 de 26 de 
setembro de 1966.

Promovemos o 
desenvolvimento social 
com ações focadas na 
qualidade de vida e  na 
educação.

Nasce o Museu Hering e  
ocorre reformulação do 
Estatuto que passa a 
abranger apoio à Cultura 
, Esporte e Meio 
Ambiente.

É implantado o 
Centro de Memória 
Ingo Hering em 
edifício da Costura 
datado do começo 
do século XX que foi 
restaurado.

Reposicionamento 
da atuação, que 
passa a ser mais 
voltada para a 
Educação 
Empreendedora na 
Moda.

Fortalecimento do  
cultura através do Museu 
Hering e foco no 
empreendedorismo 
fomentando  à Economia 
Criativa/Afetiva
#ModaProNovoMundo



Atuar pelo empreendedorismo sustentável usando a  
moda como plataforma de transformação

https://www.youtube.com/watch?v=jlUwSGA-o8g






Ações

Museu Hering
Centro de Memória Ingo Hering
Espaço Gertrud Hering





Visitantes Espontâneos

Colaboradores

Estudantes

Turistas

Pessoas em eventos

23.611 pessoas

29.795 pessoas

VISITANTES

eventos

Em 2017:

VISITANTES

eventos

transportes

escolares

Em 2018:

crescimento

Patrocinamos
a vinda de 
escolas públicas

*Desde a  abertura do MH em 2010

Visita escoteiros grupos 
Duque de Caxias e Leões

Público

Dos visitantes 
entrevistados 
classificaram 

o Museu 
Hering com 



Ofertamos o transporte gratuito para 
escolas públicas (municipais e 
estaduais) e grupos especiais, 
objetivando a visita educativa ao 
Museu Hering.

Além de um lanchinho, a gente 
proporciona a chance de conhecer 
nosso espaço para grupos que não 
teriam como chegar até nós 
facilmente!

O Transporte Programado tem o apoio do 
PRONAC – Programa Nacional de Apoio à 
Cultura, número 177842

´





Em 12 de setembro estive no museu e me encantei com a história dos irmãos 
Hering, me surpreendi com a máquina de tecer malha utilizada a época, me diverti 
com os comercias da década de 70 e 80, fiquei feliz em saber que os retalhos dos 
tecidos e malhas são reutilizados para confecção de outros itens e encantada em 
saber que poderia estampar uma camiseta.

Parabéns ao museu Hering e a toda equipe. Que o museu Hering comemore 
muitos outros aniversários! Museu está 

entre as 10 
atividades mais 
recomendadas 
para visitar em 
Blumenau
TripAdvisor



+ de 150 crianças curtiram as atividades 







Espaço para oficinas e cursos que 
ensinam técnicas profissionalizantes
em moda e design.

Conectar pessoas com novos 
pensamentos, novas formas de 
trabalho e colaboração, repensando 
seus padrões e rotinas.

Artesãos ensinam técnicas que 
transformam resíduos em novos 
produtos. 

Praticas e exercícios físicos e de 
relaxamentos para melhoria da 
consciência corporal.

Entretenimento consciente e 
educador para crianças vivenciarem 
experiências educativas.

Grupos externos podem usar nossos 
espaços em seus eventos e alguns 
serviços.

Exposições que realizamos em 
nossos espaços ou em itinerância
com parceiros







A partir de Setembro de 2018 o Museu Hering 

passou a receber visitas de segundas a sextas-

feiras das 9h às 18h e Sábados e feriados das 

10h as 16h. Fechado aos Domingos*.

Nos meses de haverá 

uma exceção devido grande movimentação do 

turismo em Blumenau, e o Museu Hering abre 

todos os dias da semana.



Centro de Memória Ingo Hering – Blumenau-SC





Catalogações

Novos itens

Ações de preservação

Em 2017: Em 2018:

Capacitações de Conservação de 
acervos.

Implantação do Centro de Memória

> Compra de Banco de Dados
> Equipamentos
> Terceirização do trabalho de 
documentação.

Ações acervo

Pesquisas

Presenças 
eventos audit. 
Bruno Hering

60 pesquisas
50 pesquisas

+10 K pessoas

+5 K pessoas

4.329
catalogações

7.212
catalogações

Novos arquivos 
deslizantes passam a 

proteger o acervo



Arquivo deslizante – conquista da FHH em 2018 para guarda e conservação 
de acervo.





º

Livro 
Hans Broos: Memória de 

uma arquitetura
Laboratório de 
conservação permite 
trabalhos com acervo

Em 2018 aconteceu a 3ª. Edição do SiM seminário promovido a cada dois anos pela FHH tendo como destaque o
Lançamento do livro que reúne a obra do arquiteto Hans Broos.









SCMC
Semana de Moda FURB
Cursos FHH







Projetos

Arte de Costurar
Mãos Solidárias - Biojóias
Encadeamento Produtivo
Oficinas Criativas - Reciclar
Trama Afetiva

Atuar pelo empreendedorismo
Sustentável tendo a Moda como
Plataforma de transformação



Título

MECÂNICO(A) DE 
MÁQUINA DE COSTURA

Carga horária

180h

Título

COSTUREIRO(A)
INDUSTRIAL

Carga horária

180h

São Luís dos Montes Belos - GO

Jovens entre 16  – 18 anos

Recursos aportados pela Cia. Hering ao 
Fundo da Infância e Adolescência

Projeto

Capacitações em costura industrial 
e mecânica de máquinas.

Parceiro

HORAS

ALUNOS

TURMAS

Em 2018:

HORAS

ALUNOS

TURMAS

Em 2017:

Menos 1 
turma e 
menor adesão





Morrinhos - GO

Idosos acima de 60 anos

Recursos aportados pela Cia. Hering ao 
Fundo do Idoso

Projeto

Biojóias a partir do resíduo têxtil

Parceiro

HORAS

ALUNOS

TURMAS

Em 2018:Em 2017:

Não havia 
este projeto

AUTO ESTIMA 
E OCUPAÇÃO

CRIAÇÃO COM RESÍDUOS E
DESENVOLVIMENTO

DESIGN DE 
PRODUTO, 
VISUAL 
MERCHANDISING 
E PRECIFICAÇÃO

OLHAR PRO NEGÓCIO
FEIRA DE OPORTUNIDADES
PEÇAS A VENDA NO MUSEU 
HERING E FEIRINHA EM SP







OFICINAS E 
CAPACITAÇÕES

GO / RN / SC

Micro e pequenas empresas

Recursos aportados pela FHH

Projeto

Parceiro

HORAS

EMPRESAS

CIDADES

Em 2018:Em 2017:

HORAS

EMPRESAS

CIDADES

Liderança 
Estratégia e planos

Clientes
Sociedade

Infos e conhecimento
Pessoas

Processos
Resultados

Indicadores

Médias Diagnóstico Empresarial 
(Fase T0)

A pontuação é medida em índices de 0 a 100 pontos

Maior 56,7 pontos
Menor 10,6 pontos

Maior 58,6 pontos
Menor 14,5 pontos

Aguardando 
diagnóstico

GO RN SC

VISITAS E 
CONSULTORIAS ÀS 

EMPRESAS

FÓRUM DE BOAS PRÁTICAS

Aumentar desempenho e 
competitividade

05% em 12 meses
10% em 24 meses 

Diminuir lead-time
10% em 12 meses

Metas



São Paulo - SP

Profissionais expectadores e ‘Trameiros’

Recursos captados pelo PROAC SP 
(aportes Cia. Hering + Epson)

Projeto

Parceiro

HORAS

TRAMEIROS

INSCRITOS

Em 2018:Em 2016:

HORAS

TRAMEIROS

INSCRITOS

177 horas ao público
(seminário e exposição)

+ 100 horas de imersão
Trameiros

visualizações das 
Livestreams

COLEÇÃO NÓS
FEITA A PARTIR DE 
RESÍDUO

SEMINÁRIO + 
EXPOSIÇÃO TRAMA 
AFETIVA

PUBLICAÇÃO
ECONOMIA 

AFETIVA

BRASIL ECO 
FASHION WEEK



Seminário Trama no IED - SP



18 itens da coleção “NÓS” criada pelos trameiros





Alexandre Herchcovitch / Itiana Pasetti/ Marcelo Rosenbaum
Direção criativa Jackson Araujo e Luca Predabon







Parceiro

PEÇAS 
PRODUZIDAS

Em 2018:Em 2017:

PEÇAS 
PRODUZIDAS

Projeto

Peças produzidas a partir de resíduos 
têxteis da Cia. Hering inspiradas na Trama 
Afetiva

de receita gerada

Receita Coopergip’s doação FHH

BRINDES RETRAMA 
NA HERING STORE 

DO MORUMBI 
SHOPPING

CATÁLOGO RETRAMA

Ecobags presentes na feira
Rosenbaum





ª



Jaguaré - SP

Jovens entre 15 – 17 anos 

Recursos diretos FHH

Projeto

Jovens de olho no varejo

Parceiro

HORAS

PARTICIPANTES

ENCONTROS

Em 2018:Em 2017:

Não havia 
este projeto

peças TMD foram doadas 
pela Cia. Hering.

Jovens classificaram / 
precificaram e vendaram

gerando 
PELO 2º ANO 
CONSECUTIVO ENTRE 
AS 100 MELHORES 
ONGS DO BRASIL

RESSIGNIFICAÇÃO E 
EMPODERAMENTO 

CRIATIVO

MÃO NA MASSA
OLHAR VAREJO

PITCHS FOCADOS EM COMPOSIÇÃO DE 
COLEÇÕES E VAREJO









EIXO MEMÓRIA E CULTURA + EIXO EMPREENDEDORISMO

PESSOAS
PRESENCIALMENTE

EMPRESAS ESTÃO
SE TRANSFORMANDO

COMPARTILHARAM/
DISPONIBILIZARAM SEUS 

CONHECIMENTOS

GERADAS POR PARCEIROS 
ENGAJADOS, BENEFICIANDO 

OS MESMOS
(COOPERGIPS + BAZARES 

RECICLAR)

IMPACTAMOS

PESSOAS
NAS REDES SOCIAIS

E SITE FHH

INVESTIMOS



















@fhhconectada

/fundacaohermannhering


