






Acompanhar a evolução tecnológica

é estar sempre a 

FRENTE



1987
1997

2003
2007

Início das atividades

implementação do 
Programa de 
Qualidade

Ampliação das 
instalações e foco 
direto na 
distribuição

Implantação da 
linha de segurança

Novo imóvel, 
ampliação do 
estoque e área 
comercial.

Nossa jornada começa em  1987 quando a Bellfone 
inicia suas atividades focada na busca incessante 
na qualidade e segurança. 2008



2010
2012

2013
2015

Início de atuação no  
interior de SP

Abertura filial 
Curitiba

Atuação intensa de 
Key Accounts
(Representantes)

Portal de compras 
online 

Nova Infraestrutura 
e ampliação da 
equipe

2017
Desde os primeiros  dias de sua existência  a 
empresa  vem investindo no crescimento do 
negócio agindo  com  transparência e seriedade!



@Loremipsum @Loremipsum @Loremipsum 





-São Paulo 

-Curitiba 

-Litoral Sul

-Vale do paraíba

Logística Própria

Representantes
- Litoral 

- Interior Paulista 

- Rio de Janeiro

Atendimento e Vendas
• Atendemos todos os estados do Brasil

• Logística terceirizada

• Garantia de recebimento do material



Contato: 11 4061-8500

bellfone@bellfone.com.br

Contato: 41 3071-3600

vendas.curitiba@bellfone.com.br

Contato: 11 4624-2020

Contato: 11 3223-6980

Contato: 12 3512-7878

Contato: 13 3468-7082 / 13 4141-4377

Contato: 19 3112-2092



3.800 m²

Produtos de qualidade, 
suprindo qualquer que seja a 
necessidade do cliente.

Estoque completo
e dinâmico!



Treinamentos técnicos/comerciais 
Periódicos.

° Sala ITEC 

Sala com toda infraestrutura 
Necessária.

Fora da Intelbras

Apresentação de todas as 
soluções comercializadas. 



"Helpdesk”
e suporte técnico 

Infraestrutura técnica 
para testes









Perfeitamente Alinhado com     
as necessidades do mercado 
mantendo colaboradores e 
parceiros unidos!





• Informações precisas 
através do sistema CRM 
(Customer Relationship Management)

• Equipe de Key Accounts(Representantes)
estreitando o relacionamento



Estrutura para encontros e eventos.

Espaço de descontração para nossos 
colaboradores e parceiros.



DIRETOR COMERCIAL DIRETOR EXECUTIVO DIRETORA FINANCEIRA



PALAVRA DO 

PRESIDENTE

"Para contar a história da Bellfone, seria preciso voltar mais 30 
anos atrás. A Bellfone começou da mesma forma como começam 
grande parte das empresas que surgem diariamente em nosso 
país... Muitos sonhos, muita vontade e pouca experiência”.

“Os anos e os diversos erros e acertos nos ensinaram qual o 
melhor caminho a seguir e hoje somos uma empresa sólida, 
em crescimento e que voltou seus olhos para a distribuição 
de produtos de tecnologia. Assim como a maioria de nossos 
parceiros de negócios, travamos batalhas diárias para 
manter a empresa firme e saudável. Ganhamos algumas, 
outras perdemos. No entanto, o mais importante é que em 
momento algum, pensamos em desistir e assim nossa 
empresa se fortalece a cada dia em um segmento de 
negócios que tem como premissa, aprimoramento 
constante, inovação e que exige mantermos relacionamento 
honesto e intenso com nossos clientes. 

Odair Acosta Fernandes Diretor Executivo



“Temos pontos de presença nos principais polos de negócios do estado 

de São Paulo, uma filial no estado do Paraná e representantes nos 

estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Temos os olhos 

atentos para o que o mercado exige, mas sobre tudo procuramos cuidar 

para que nossos parceiros de negócios tenham condições técnicas e 

comercias de atender as necessidades de seus clientes de forma plena e 

lucrativa. Essa parceria séria e transparente, tem sido responsável por 

colocar a Bellfone em lugar de destaque entre os distribuidores do nosso 

segmento e é buscando cada dia nos aprimorarmos que pretendemos 

construir a Bellfone do futuro. Hoje contamos com a força de quase 100 

colaboradores dedicados e comprometidos, que cuidam da empresa com 

todo carinho e preocupação que ela precisa e tenho certeza que sem eles 

nada do que a Bellfone é hoje seria possível. Somos uma empresa jovem 

e com um grande futuro pela frente e esperamos manter conosco cada 

um dos clientes que conquistamos ao longo dessa jornada de quase 30 

anos, pois reconhecemos o valor e a importância que cada parceiro de 

negócios tem na nossa história.” 





Seguindo nas redes sociais  você 
possui todas as promoções e 
novidades da empresa!



Diadema: 

(11) 4061-8500

Interior Paulista: 

(15) 4062-9833

Osasco: 

(11) 4624-2020

Curitiba: 

(41) 3071-3600

Litoral: 

(13) 3468-7082

Vale do Paraíba: 

(12) 3512-7878

Santa Ifigênia: 

(11) 3223-6980




