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BERLANDA - Conheça nossa história 
A Berlanda surgiu em 1991 como uma pequena loja em Curitibanos/SC, fruto do esforço e projeto 

de uma família de ter o seu próprio comércio. Sempre apostando na força do interior, a empresa 

expandiu-se por todo o estado e parte do Rio Grande do Sul. Hoje, é a maior rede de varejo de 

móveis, eletrodomésticos e eletroeletrônicos de Santa Catarina. 
 

Nosso crescimento tem por base três características: identificação com o cliente, conhecimento do 

mercado e logística eficiente, tudo pensando em estar cada vez mais perto do consumidor e 

facilitar sua vida. 
 

Ao todo o grupo é composto por quase 200 lojas, três fábricas próprias, um posto de combustível, 

uma loja de atacado e uma importadora, tudo para levar qualidade e praticidade para vários 

segmentos. 
 

Toda a nossa história durante essas três décadas nos possibilitou estar ao lado dos nossos mais 

de dois mil colaboradores, oferecendo o melhor a eles, premiando seus resultados com o 

pagamento de PPR – Programa de Participação  de Resultados. Uma forma de dividir o sucesso 

com nossos colaboradores. 
 

Outro grande investimento social da Berlanda é através da ressocialização de detentos, que desde 

2009 vem dignificando e ressignificando a vida dessas pessoas. 

 



MENSAGEM DO PRESIDENTE 
O ano de 2020 foi realmente de muitos desafios para todos nós. A pandemia nos fez 

repensar em tudo, desde a nossa vida pessoal até o nosso trabalho. Descobrimos novas 

formas de nos adaptar a tantas mudanças. E, na Berlanda, a nossa preocupação foi manter 

cada um dos nossos colaboradores, manter os empregos e cuidar para que o Coronavírus 

não chegasse até eles. Adotamos os protocolos dos órgãos governamentais e seguimos 

como foi possível. 

 

Nosso segundo maior investimento foi na plataforma de vendas on line, que absorveu os 

negócios na impossibilidade das lojas físicas. O contato com o nosso cliente continuou, 

embora de forma virtual. Mas, como empresa instalada em uma grande gama de municípios 

pequenos, sentimos falta do contato direto com o cliente, que aos poucos foi sendo 

retomado. 

 

A preocupação com o lado social sempre esteve presente, seja com nossos colaboradores, 

seja com o grande projeto de ressocialização que desenvolvemos. Seguimos firmes e fortes 

em nossos propósitos e esperamos um 2021 ainda melhor! 

 

Leonardo Berlanda – Presidente do Grupo Berlanda 



MISSÃO, VISÃO E VALORES 

MISSÃO 

Comercializar bens e serviços de forma eficiente, transformando 

desejos em realidade. 

 

VISÃO 

Ser referência no varejo de móveis e eletrodomésticos nos estados que 

atuamos. 

 

VALORES 

Ética, comprometimento, valorização das pessoas, resultados e 

simplicidade. 



EMPRESAS DO GRUPO BERLANDA 
O Grupo Berlanda (DB S/A Comércio de Móveis e Eletrodomésticos), é composto por 179 

lojas em Santa Catarina e 6 no Rio Grande do Sul, três fábricas próprias, um posto de 

combustível, uma loja de atacado e uma importadora. 



LOJAS BERLANDA 

As Lojas Berlanda formam a 

principal marca do grupo. Com 

quase 200 lojas, sendo 179 em 

Santa Catarina e 6 no Rio 

Grande do Sul, é uma das 

maiores varejistas de móveis e 

eletrodomésticos do sul do 

País. 

Nascida em 1991, a primeira 

loja foi inaugurada em 

Curitibanos com o dinheiro da 

venda de um veículo Chevette 

e uma linha telefônica. Desde 

então já são quase 30 anos de 

sucesso, com lojas em mais de 

170 municípios. 



OUTLET BERLANDA 

O Outlet Berlanda surgiu com a 

missão de comercializar móveis 

com preços ainda mais 

competitivos. Aos poucos foram 

introduzidas novas linhas de 

produtos em seu mix, levando 

cada vez mais variedade para os 

consumidores. 

Hoje as lojas em São José/SC e 

Chapecó/SC já contam com boa 

parte do mix de uma loja 

Berlanda, firmando o 

compromisso de garantir ainda 

mais praticidade e economia 

para os clientes. 

 



UTILIZA IMPORTADORA 
A Utiliza atua no mercado de importação desde o ano de 2010, atendendo a diversos tipos de públicos, 

sempre inovando e trazendo produtos diversificados e de grande utilidade para as pessoas, prezando 

pela qualidade e oferecendo os melhores preços do mercado. 

Buscando sempre a satisfação do cliente, o setor importa produtos de diversas linhas, como itens para 

viagens, esporte, música, camping, escritório, casa e praia. 

Centro de Distribuição da Berlanda em Curitibanos / 

Utiliza Importadora 



MÓVEIS CURITIBANOS 
Uma indústria fundada em setembro de 2011 que atua no segmento de móveis com equipamentos de 

alta tecnologia, numa linha de produção que prima pela estética, design e qualidade dos seus produtos. 

A Móveis Curitibanos produz móveis de qualidade ímpar, com ótimo acabamento e grande durabilidade. 

Temos também o orgulho de afirmar que a empresa é ecologicamente correta, uma vez que todos os 

produtos são elaborados com madeira de reflorestamento. 



BERFLEX 
Uma indústria moderna no segmento de colchões, espumas e estofados de altíssima qualidade, que 

conta com um maquinário de ponta e tecnologia avançada para a concepção dos seus produtos. 

A Berflex Colchões é especialista na produção de colchões e espumas de alto padrão, é capaz de 

atender a todos os mercados e diferentes classes sociais. Além disso, os serviços também são 

procurados por produtores calçadistas, estofadores e indústrias de vestuário com as espumas 

fabricadas. 

Inaugurada no ano de 

2010, a Berflex Estofados 

se estabeleceu em meio a 

uma penitenciária, na 

região de Curitibanos. 

Atua no segmento de 

estofados realizando um 

trabalho conjunto com os 

detentos, desenvolvendo 

produtos de qualidade por 

uma nobre causa social. 



POSTO BERLANDA 
O Posto Berlanda nasceu em fevereiro de 2002 com o intuito de suprir a necessidade de combustível 

da frota de caminhões das Lojas Berlanda. O que aconteceu, no entanto, é que o Posto se tornou 

referência na cidade de Curitibanos, abastecendo veículos de toda a região e oferecendo uma 

conveniência completa. 



ADMINISTRAÇÃO: 
 

O Grupo Berlanda é uma empresa 

familiar (S/A), administrada por 

Leonardo Berlanda, filho dos 

sócios-fundadores Nilso e Leoni 

Berlanda. A administração conta 

com um Conselho, Diretorias e 

Supervisores responsáveis pela 

tomada de decisões para a boa e 

eficiente gestão do Grupo. 

NOSSA ESTRUTURA 



DEPARTAMENTOS: 
 

Administrativo Financeiro 

Almoxarifado Central 

Assistência Técnica 

Auditoria 

Comercial, Compras e E-Commerce  

Contabilidade 

Controladoria 

Crédito e Cobrança 

Jurídico 

Logística 

Marketing 

RH e Departamento Pessoal 

Serviços  

Tecnologia de Informação 

NOSSA ESTRUTURA 



CONTÁBEIS: 
 

Receita Líquida: R$ 425.963.331,61 

Resultado Operacional: R$ 20.265.002,23 

Folha de Pagamento Bruta: R$ 70.062.274,31 

 

INDICADORES SOCIAIS INTERNOS: 
 

Alimentação (Vale-alimentação de R$ 210,00): R$ 2.975.275,00 

Encargos Sociais: R$ 16.394.836,55 

Saúde (Plano Unimed): R$ 283.362,30 

Segurança e Medicina do Trabalho: 2.013,43 

Transporte de Funcionários: R$ 165.119,91 

Uniformes: R$ 68.458,56 

Fundo Rotativo (Detentos em ressocialização): R$ 1.843.962,77 

PPR – Participação nos Lucros e Resultados: R$ 1.646.081,95 
 

TOTAL DOS INDICADORES SOCIAIS INTERNOS: R$ 23.379.110,47 
 

   

 

NÚMEROS 



INDICADORES SOCIAIS EXTERNOS: 
 

Cultura – Apoio a projetos culturais: R$ 92.000,00 

Esporte – Apoio ao Instituto Guga Kuerten e às Leoas da Serra (Futebol de Salão 

Feminino): R$ 40.000,00 

Fundo da Infância e Adolescência – FIA: R$ 44.553,90 

Fundo Estadual do Idoso – FEI: R$  
 

TOTAL DOS INDICADORES SOCIAIS EXTERNOS: R$ 221.107,80 

 

 
 

 

Responsável pelas Informações Contábeis: Jaqueline Zanatto (Contadora) 

Responsável pela elaboração do Relatório do Balanço Social: Josiane Ribas Lanzarin (Jornalista)  

Contato para perguntas ou sugestões: (49) 3245-4200 

 

 

NÚMEROS 



TRABALHO: um caminho para a 

RESSOCIALIZAÇÃO 

PROJETO SOCIAL 



BERFLEX – UNIDADE PENITENCIÁRIA 

Desde 2009 o Grupo Berlanda investe na ressocialização de detentos com duas fábricas 

construídas dentro da Penitenciária Regional de Curitibanos, no Município de São Cristóvão do Sul.  

Cerca de 50% da população carcerária da unidade prisional (400 detentos), trabalha na Unidade da 

Berflex, dentro da Penitenciária, produzindo estofados e camas Box.  

Os detentos recebem um 

salário mínimo, além de 

terem a possibilidade de 

reduzir um terço de sua 

pena (a cada três dias 

trabalhados reduz um dia da 

pena) e aprender um ofício.  

Os investimentos da 

empresa nas unidades 

somam mais de R$ 4,5 

milhões, num total de 

10.000 m² de área 

construída. 



IMPORTÂNCIA DA RESSOCIALIZAÇÃO 

A Ressocialização de detentos proporciona: 

 

 Nova oportunidade de vida para os detentos; 

 

 Aprendizagem de um ofício; 

 

 Continuidade dos estudos; 

 

 Humanização do sistema; 

 

 Reintegração à sociedade; 

 

 Recuperação; 

  

 Trabalho X Ócio no Sistema Prisional. 



Resultados Positivos no Sistema Prisional 

Redução da pena              a cada 3 

dias trabalhados reduz 1 dia da pena 

= economia para o Estado; 

 

Diminuição das fugas e rebeliões; 

 

Queda nos índices de reincidência; 

 

Melhorias nas unidades com o  

   Fundo Penitenciário. 



Empresa Berlanda na Penitenciária Regional 

de Curitibanos em São Cristóvão do Sul 

NÚMEROS: 

 

Início do Projeto: 2009 

 

10.000m² de área construída 

 

Duas indústrias: estofados e camas box 

 

Investimento: R$ 4,5 milhões 

 

Número de detentos trabalhando: 400 (Agosto 2021) 

 



SALÁRIO 

Os detentos recebem UM Salário Mínimo mensal, distribuído da seguinte forma: 

 

 25% desse salário fica com o detento (gastos pessoais); 

 25% é destinado à família do detento; 

 25% é depositado em uma conta em nome do detento para quando sair da 

penitenciária poder recomeçar a vida; 

 25% fica para o Fundo Penitenciário para investimentos na própria unidade 

prisional. 

 



Visita do Governador à Penitenciária e do Diretor do 

DEPEN – Departamento Penitenciário Nacional 

O Diretor do Departamento 

Penitenciário Nacional - 

DEPEN, Fabiano Bordignon, 

além de secretários de 

Segurança Pública de 13 

estados brasileiros e do atual 

governador do Estado de 

Santa Catarina, Carlos 

Moisés, estiveram, em 2019, 

na Penitenciária catarinense 

que é modelo para o Brasil, 

onde 100% dos detentos 

trabalham. 



Reconhecimento 

Em 2018 e 2019, o Grupo Berlanda recebeu do Ministério da Justiça e Segurança 

Pública, através do Depen – Departamento Penitenciário Nacional, o SELO RESGATA 

- Selo Nacional de Responsabilidade Social pelo Trabalho no Sistema Prisional.  



Reconhecimento 

2019 - Projeto Ressocialização no Sistema Prisional do Grupo Berlanda é reconhecido 

como prática Destaque no Prêmio Innovare, promovido pelo Conselho Nacional de 

Justiça. O projeto foi selecionado dentre 419 iniciativas brasileiras com o tema 

“Direitos Humanos”. 



“Dar uma nova chance de recomeço  

para quem perdeu a liberdade é alimentar a 

esperança de que é possível mudar se houver 

oportunidade.  

Nós acreditamos na recuperação do ser 

humano através do trabalho e da educação.  

Se apenas um deles mudar o seu destino, a 

nossa missão já valeu a pena!” 

 

GRUPO BERLANDA 




