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Em 2020 a Fundação Hermann Hering se reinventou, 
tirou projetos da gaveta, migrou para o digital, ampliou 
seu alcance nas redes sociais e isso seria suficiente para 
comemorar o ano.

Mas o que marcou ainda mais o ano foi a coragem de 
iniciar UM NOVO TEMPO, nome da nova exposição de 
longa duração do Museu Hering. Esse novo tempo 
requer ainda mais cooperação, trabalho, resiliência, 
visão de futuro e são esses valores que estão se 
fortalecendo em todas as iniciativas e parcerias da FHH.

Convidamos você a ler com a mente e o coração esse 
breve relatório de impacto, onde mostramos alguns 
números e ações que marcaram nosso ano.

Amelia  Malheiros, Gestora.

Este relatório contém imagens anteriores à Pandemia Covid-19.



Fazer Acontecer 

em Moda

Preservar a Memória 

& Valorizar a Cultura

Eixos de atuação da Fundação Hermann Hering



Nosso olhar é atento

A Fundação integra 

movimentos que 

promovem a 

construção de novos 

cenários e redução das 

desigualdades do setor



Nossos programas, 

projetos e parcerias, estão 

alinhados às Agendas 

Sustentáveis, em especial 

aos seguintes Objetivos 

de Desenvolvimento 

Sustentável, da ONU.



Projetos 2020 x Origens

Captação Leis de incentivo Investimento Social Privado 

PRONAC
Plano Anual de Atividades do 
Museu Hering 2020

PROAC 
Projeto Trama Afetiva 2020
Projeto Conexões com o Cuidar

FIA
Projeto No Palco da Vida
Projeto Um Novo Olhar

Encadeamento Produtivo
Programa CriaAção
Colabora Moda Sustentável
Retrama
Santa Catarina Moda e Cultura

Oficinas Vestir o Brasil

Investimento Direto FHH

| Recursos e Projetos |

Listamos abaixo os projetos consolidados que a Fundação realiza há 
alguns anos, e também apoios à novos projetos e iniciativas:





As atividades do 
museu em 2020 
foram realizadas na 
versão digital.



SiM + Moda 
Documenta
12 palestrantes
+ 3 mil Views
+ 500 Seguidores

ª

As temáticas foram abordadas por 

nossos convidados Márcia Merlo, 

Hanayrá Negreiros e Jackson 

Araújo em palestra e mediação de 

mesas redondas com outros nomes 

convidados. Toda a programação 

ocorreu no canal do Youtube da 

Fundação Hermann Hering, foram 

ao todo 1200 inscritos através da 

plataforma Sympla e dessas, mais 

de mil estiverem conosco durantes 

os dias de evento.

Como produto cultural do evento, 

um e-book será lançado em 2021 

reunindo uma coletânea de textos 

importantes sobre a 

#modapronovomundo!

https://www.youtube.com/watch?v=kTWu_O5Gsr8&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=kTWu_O5Gsr8&t=4s




Projeto 

Memória 

Edificada
Catalogação e digitalização de 

acervos no Centro de Memória

Ingo Hering.

Com patrocínio da Fundação

Catarinense de Cultura, por meio 

do edital Elisabete Anderle de 

Estimulo à Cultura 2019, o projeto 

salvaguardou e democratizou 

2400 documentos sobre a Vida e 

Obra do arquiteto Hans Broos em 

Santa Catarina.

Execução:

Nov. 2019 - Mar. 2021

https://www.youtube.com/watch?v=kufHRgJxOa4
https://www.youtube.com/watch?v=kufHRgJxOa4


Projeto 

Conhecimento 

em construção
Práticas sustentáveis na visita ao Museu 

Hering.

Com patrocínio do Edital de Apoio ao 

Desenvolvimento Sustentável da 

Fundação Fritz Müller, foi criada uma 

websérie de 5 vídeo-aulas com 90 

segundos, sob o título “Roupa dá em 

Árvore?”. 

Os vídeos são elaborados com a técnica 

de colagens, possuem janela de LIBRAS 

e links para descrição visual do material 

em separado, no formato utilizado nas 

redes sociais com a #paratodosverem.

https://www.youtube.com/watch?v=2TkSg8xn3ww&list=PLyOWn1taOw3zy2Jj8T-x-lrNwijRgoCHC
https://www.youtube.com/watch?v=2TkSg8xn3ww&list=PLyOWn1taOw3zy2Jj8T-x-lrNwijRgoCHC




Programa 

Programa de profissionalização de 

empresas, para transformação e 

fortalecimento da rede pelo 

empreendedorismo.

Parceiros: 

Cia. Hering

Sebrae

39 empresas GO, impactando mais de 

1300 colaboradores

2025 horas em consultorias

72 empresas aderiram ao programa de 

certificação ABVTEX.



Programa 

CriaAção
Por meio da EAD, empreendedores 

de todo o Brasil reinventam seus 

negócios e projetos pessoais, 

aprendem sobre criatividade, 

inovação e propósito de vida.

Lançado no contexto da Covid-19 por 

meio de parceria entre Fundação 

Fundação Hermann Hering e Andrea 

Peruzzo Orientação Sistêmica. 



Oficinas

Vestir o 

Brasil
Jovens de todo o Brasil 

participam da metodologia 

Innovation Camp da Junior 

Achievement, em parceria com a 

Fundação!

Parceria:

Cia. Hering

Fundação Hermann Hering

Junior Achievement

Instituto Reciclar

75 PARTICIPANTES

12 HORAS DE TRABALHO



Projeto 

Círculo de 

Histórias
Jovens como protagonistas de 

suas próprias histórias!

Parceira com Museu da Pessoa, 

Instituto Reciclar e Fundação 

Hermann Hering

https://www.youtube.com/watch?v=4lriXP7nXx0
https://www.youtube.com/watch?v=4lriXP7nXx0


Projeto

Festival Multicultural da 

Economia Afetiva adiado para 

2021

R$ 103 Mil previsão de captação 

PROAC SP

Parceria:

Fundação Hermann Hering

Direção Criativa

Jackson Araújo

Luca Predabon



Projeto

Retrama
Transformação de resíduos em 

produtos com design e 

significado afetivo, realizado em 

parceria com cooperativa 

Coopergip’s e costureiras 

autônomas. 



Projeto

Plataforma colaborativa que conecta 

universidades, empresas e entidades 

para desenvolvimento de tecnologias 

de inovação e educação na moda.

11 mil horas de capacitação.

Realização da Semana de Moda e 

Cultura SC, com mais de 9 mil acessos 

e média de 80 pontos NPS.

Projeto

Iniciativa de relevância nacional multisetorial que busca 

a construção da moda ética justa e Sustentável.

Dos 22 negócios prototipados, 09 iniciativas foram 

apoiadas com recurso-semente para seu 

desenvolvimento.

175 ações de minimização de impactos da moda.

Contribuição para a construção do pleito setorial para a 

proteção dos pequenos negócios na base da cadeia 

durante a pandemia.

Desenvolvimento de modelo de trabalho associativo para 

costureiras do Tramando Junt@s, com o coletivo 

Sartasiñani, na produção de máscaras e aventais

Campanha #NossaModaSustenta para revisão social e 

inclusão da diversidade em uma novo “vocabulário da 

moda”.





AÇÕES INSTITUCIONAIS AÇÕES HUMANITÁRIAS

R$ 5 mil 4ª edição da mais importante 
semana de moda sustentável, a Brasil 
Eco Fashion Week.

R$ 3,5 mil livro 30 anos de Blumenau e 
Vale Europeu do Convention Bureau.

EM VALE-REFEIÇÕES DO 

| FUNDO DA INFÂNCIA 
E DA ADOLESCÊNCIA |

ATINGIDOS ENXURRADA

MASCARAS DOADAS PARA
INSTITUIÇÕES DIVERSAS



ª

IMPACTO DIGITAL

@FUNDACAOHERMANNHERING   |   @MUSEUHERING



Demonstrações Financeiras












