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Relatório de Atividades 
Fundação Hermann Hering



Instituída no dia 3 de fevereiro de 1935, em
homenagem ao centenário de nascimento de
Hermann Hering, um dos fundadores da Cia.
Hering.

Principal objetivo era - Distribuir benefícios,
indistintamente e livre de qualquer ônus, a
todos os servidores, empregados e operários
da empresa.

Durante sua história, a Fundação, passou por
alterações estatutárias sempre adequando-
se as necessidades legais e ampliando seu
foco de atuação.



Prédio da Instituição 
onde abrigava a creche 
1940



Creche para filhos 

de funcionários 1950



Vila operária dec. 1950

Vila Operária 1950



1943

• Em virtude da Reforma Estatutária da Ind. Têxtil Cia Hering, aprovada em Assembleia Geral 
extraordinária realizada em 9 de outubro em consequência do Seguro de vida em grupo feito 
com a “Sul América” em favor dos beneficiados pela Fundação, foi referido regulamento em 
parte, novamente modificado.

1944
• Com a ampliação de uns e criação de outros benefícios como Ambulatório, auxílio doença, 

abono de família e auxílio casa própria, novamente o Regulamento foi alterado

1947

• Mudança do nome de Instituição para “Fundação”, sem qualquer diminuição dos benefícios 
que vem sendo concedidos, exceção feita a “auxílio-doença” que por decorrer de exigência 
legal, passou a ser concedida diretamente pela Ind. Têxtil Cia Hering



1956
• Promovida a legalização da nossa Fundação, com a elaboração e publicação do 

Estatuto 

1957

• A Indústria Têxtil Cia Hering fez uma doação para a Fundação de grande parte dos 
seus bens da sua Vila Operária, que passou a usufruir uma parcela considerável 
de renda proveniente do aluguel das 45  casas.

1966

• Atualizado o Estatuto e o Regimento interno com a supressão, por superados, de 
alguns dispositivos, a alteração e introdução de outros visando a atualização. 

• A Fundação Hermann Hering, foi declarada de utilidade pública pela lei estadual



1966

• Nº 3.898 de 26 de setembro de 1966. Todas as modificações tiveram um só 
escopo: Colocar a Fundação em condições de poder sempre e cada vez 
melhor, corresponder aos fins para que foi instituída; Beneficiar 
indistintamente, livre de qualquer ônus a todos os servidores, empregados e 
operários da Indústria Têxtil Cia Hering, no que consiste o seu único objetivo.

2011

• estatuto da Fundação foi reestruturado, permitindo assim a fundação 
identificar e atuar em processos de melhorias, oportunizando e participando 
no desenvolvimento de novas ações. Neste sentido a Fundação passou a ter 
as seguintes finalidades



•f) Estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias e alternativas, produção e divulgação de informações e 
conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito às atividades mencionadas neste artigo.

•a) Promoção de ações em prol da cultura e esporte;

•b) Promoção de ações de defesa e conservação do patrimônio 
histórico e artístico;

•c) Promoção de ações para capacitação e educação; 

•d) Promoção de ações em prol do voluntariado;

•e) Defesa, preservação e conservação do meio ambiente e 
promoção do desenvolvimento sustentável; 



Ações realizadas em 2014



Na eduação



Auxilio Instrução

Com o objetivo de incentivar os colaboradores da Cia. Hering a prosseguir com os estudos. A Fundação concedeu no
corrente ano o reembolso de 50% sobre o valor pago pelo colaborador em cursos de formação, graduação e pós-
graduação. Ao longo do ano de 2014 foram beneficiados 169 colaboradores das áreas industriais e administrativa.



2012 2013 2014

Pós – Graduação/MBA 16 16 31

Graduação 180 172 132

Curso de Aperfeiçoamento 3 4 -

Ensino Fundamental 3 0 -

Ensino Médio - 3 -

Idiomas 7 2 -

Cursos Técnicos 29 28 6

Total de colaboradores 

Beneficiados 

238 225

169

Total do Valor Investido 316.850,66 341.149,00
431.964,40



SEBRAE 

A Fundação Hermann Hering acredita que o desenvolvimento local sustentável contribui expressivamente para a transformação social, e que o

empreendedorismo de pequenos negócios é a principal ferramenta desse processo.

Neste sentido firmou parceria com o Sebrae de Goiás, no Projeto Encadeamento Produtivo – Moda Sustentável, que tem como objetivo aumentar

o nível de competitividade dessas pequenas empresas, por meio de capacitações em gestão de negócios, de produção, controles financeiros,

qualidade, gestão de pessoas e empreendedorismo

Ao final desta parceria espera-se reduzir os custos operacionais e desperdícios de matéria-prima, com um salto de qualidade nas relações

comerciais e sustentabilidade empresarial. Acreditamos também no melhoramento das condições de trabalho, qualidade de vida e saúde dos

colaboradores destas pequenas empresas, o que também se refletirá em melhor produtividade e lucratividade destas empresas

Um dos desafio deste projeto é fazer com que o trabalho desenvolvido não gere somente crescimento econômico para uma parcela de empresários

e empreendedores de confecções, mas, que obtenha desenvolvimento econômico e social, de forma que a comunidade onde a empresa está

inserida possa se beneficiar das ações sociais como a melhoria da qualidade de vida, redução desigualdades sociais e incremento nos capitais

humano e social.

Este projeto prevê a duração de dois anos serão aproximadamente 360 pequenas confecções distribuídas em 64 cidades do Estado de Goiás que 
receberão consultorias pelo Sebrae. 

Em 2015, o projeto será ampliado através da realização de treinamentos, consultoria em gestão e aplicação do Empretec , metodologia reconhecida 
do SEBRAE para a formação de empreendedores.









O Jovem Aprendiz é um programa de

aprendizagem voltado para a preparação

e inserção de jovens no mundo do

trabalho. A Fundação acredita nestes

jovens assumindo o papel de agente

transformador e fomentando a formação

profissional e cidadã. Por este motivo a

Fundação em parceria com o SENAI

Blumenau desenvolveu o programa Meu

Primeiro Emprego, cujo objetivo é

desenvolver jovens que almejam o

crescimento profissional, valorizando a

educação empreendedora e que desejam

realizar sonhos.



60 jovens selecionados 

entre 16 e 17 anos

Disciplinas customizadas 

No dois primeiros meses, 5 dias na semana em sala de aula na empresa

Orientação vocacional

Cidadania: ética, educação financeira

Vida profissional

Cultura e Negócio Cia. Hering



Experiências e práticas

descoberta de oportunidades 

inserção no mundo do trabalho







"Participar do programa “Meu Primeiro Emprego” foi uma ótima 
oportunidade para minha iniciação no mercado de trabalho, através desta 

experiência pude conhecer melhor o dia a dia da empresa e auxiliar na 
execução das tarefas.“

Eduardo Venske 
Jovem Aprendiz 
Museu Hering Estar participando do programa meu primeiro emprego da cia. está sendo

sem dúvida uma experiência maravilhosa.

Sou menor aprendiz da TI – Sistemas Corporativos, estou desenvolvendo

um projeto de mapeamento de atividades e sistemas utilizados pelos

usuários da TI e algumas áreas de negócio, estou ao lado de grandes

profissionais que me dão o máximo de apoio possível em todas as

questões relacionadas ao meu crescimento profissional e pessoal.

É com um imenso carinho que eu só tenho a agradecer a todos os

envolvidos no projeto pela oportunidade de aprendizagem e experiência!

Thifany Amaral

Jovem Aprendiz 

Tecnologia da Informação

O programa meu primeiro emprego está sendo algo muito gratificante para mim, pois a cada

dia tenho a oportunidade de me qualificar e estar me preparando profissionalmente.

Tenho muitos sonhos! E acredito que estou trilhando um caminho desde já na Companhia para

que tais sonhos venham a se realizar!

Tenho a agradecer a oportunidade de poder estar aqui e também as minhas tutoras Verin e

Bruna pelo grande ensinamento!

Maira Jeremias

Jovem Aprendiz

Gestão de Pessoas



Na cultura



Essa edificação, foi construída para atender parte da produção da época, prevendo repartições 

necessárias para a confecção dos artigos de malha (talharia, costura, estamparia e embalagem). 

Este prédio possui 4 pavimentos (térreo, 1º e 2º andar e sótão) com área total de 2.837 m2 (dois 
mil e oitocentos e trinta e sete metros quadrados). 

Restauro Prédio Histórico

Localizado no bairro Bom Retiro no município de Blumenau, conhecido como antigo prédio da 
Costura, é um dos prédios que compõe o complexo Industrial da Cia. Hering. Construído na 
década de 1920.



O restauro foi  Aprovado pela lei rouanet através do projeto Plano Anual de Manutenção 
Museu Hering 20013 Pronac – 82.6886, aconteceu durante o ano de 2014.

A partir de 2015, este espaço que passa a integrar o Centro de Memória Ingo Hering,
homenagem a Ingo Hering, por sua visão de vanguarda em relação a preservação da
cultura e todo legado que construiu em quase cinco décadas dedicadas à administração
da empresa.

O Centro de Memória Ingo Hering será o espaço de guarda e pesquisa ao acervo histórico
da família e da empresa, temos também o objetivo de aumentar o acesso aos
pesquisadores que buscam informações sobre diversos temas como; revolução
industrial, arquitetura, moda, costumes, empreendedorismo.

A partir de 2015 inicia a implantação dos espaços, como elétrica, climatização e
mobiliários adequados aos conceitos museológicos para a salvaguarda do acervo.

























Centro de Memória Ingo Hering







inserir o relatório do Museu de 2014
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CERTIDÃO ATUALIZADA DO CARTÓRIO, FALTA SCANEAR 




