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Criar e administrar um programa de relacionamento e 
fidelização brasileiro, levando-o a figurar entre os dez 
maiores do mundo com apenas sete anos de atividades.  Este 
foi o desafio que decidi aceitar no ano 2000, quando tinha 27 
anos, lançando o Programa Dotz de Fidelidade.

a dissEminação dE
uma moEda virtual

R o b e R t o  c h a d e

Dotz

desde o começo o fator risco estava presente, 
pois o lançamento foi no período final da bo-
lha da internet. Naquele momento, já se sabia 
que os valores astronômicos mostravam-se 

irreais. Muitas empresas originadas no meio online 
simplesmente sucumbiram e, para quem estava 
começando, a adaptação era difícil. Nossa sorte foi 
ter iniciado o programa nesse final porque pudemos 
administrar conhecendo toda a questão e tive que 
começar direito.

O início poderia ter sido facilitado por meio de 
investidores, mas a opção foi por um caminho dife-
rente. Antes de lançar a Dotz, estávamos negociando 
um aporte de capital e um fundo de investimentos 
tinha proposto um valor grande para o negócio. No 
entanto, com a explosão da bolha, eles mudaram 
as condições para investimentos em negócios base-
ados no online, o que fez com que eu abrisse mão 
da oferta. Senti falta dos recursos, mas o modelo de 
negócios que eles queriam não iria funcionar. To-
das as empresas em que eles fizeram investimentos 
naquela época não sobreviveram.

Posteriormente, um investidor pessoa física com-
prou 5% da empresa e continua com a Dotz até 
hoje. Contudo, a escolha já havia sido feita e a Dotz 
seguiria seu próprio caminho. O fato de estar sozi-
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nho me permitiu ser fiel às minhas 
crenças. A falta de um investidor no 
começo trouxe maiores dificuldades, 
mas fez com que a empresa fosse 
eficiente desde sua origem. Sem 
muitos recursos, a possibilidade de 
erro diminuía, embora a necessidade 
de arriscar fosse maior.

Desde o princípio das atividades, 
a estratégia foi seguida à risca. A 
equipe sabia qual era o foco e os 
objetivos eram claros no ponto de 
partida: consolidação como o player de fidelização 
da internet.

mECâNICA DE FUNCIoNAmENTo

A Dotz é uma agência de marketing e tem como 
principal solução o Programa Dotz de Fidelidade, 
no qual os participantes acumulam a moeda virtual 
“Dotz” como recompensa por comprar ou utilizar 
os serviços dos parceiros do programa, relacionados 
aos mais diversificados segmentos: e-commerce, canais 
de leitura, supermercados, farmácias, financeiro via 
cartão de crédito, seguro, empréstimos, uso do internet 
banking, turismo etc.

Analisando aspectos práticos, o Programa Dotz 
funciona como um banco que possui suas operações 
centralizadas na moeda virtual Dotz. A emissão da 
moeda é feita pelo programa e os compradores da 
moeda são as cerca de 70 empresas parceiras.

Com os Dotz, as empresas podem bonificar 
seus clientes e/ou consumidores a cada compra ou 
prestação de serviços, dando início ao processo de 
fidelização e retenção de clientes.

Por sua vez, os consumidores podem acumu-
lar Dotz como se estivessem juntando dinheiro. É 
importante ressaltar que os Dotz acumulados não 
possuem data de validade ou prazo para expiração. 
Em seguida, chega o último estágio da mecânica de 
funcionamento quando os usuários da moeda (pes-
soas bonificadas) acessam o catálogo de premiação 
e escolhem o produto ou serviço que desejam para 
efetuar a troca. Nesse momento, a moeda retorna ao 
Programa Dotz e o ciclo se completa.

Essa dinâmica simples facilita a operação para 
as empresas parceiras que utilizam o programa para 
centralizar ações de relacionamento com clientes e fide-
lização. Para os usuários, a metodologia simplificada é 
atraente e estimulante. Essa característica gera o retorno 
desejado e satisfação de todas as pontas envolvidas.

Vantagens para  
as empresas parceiras

Para as empresas parceiras, a 
principal vantagem de centralizar 
as operações de fidelização e re-
tenção de clientes pelo Programa 
Dotz é a redução nos custos de 
implementação e manutenção da 
estrutura de um programa de fideli-
dade próprio. Isso acontece porque 
os custos são divididos entre todas 
as empresas parceiras. Por conse-

qüência, boa parte dos recursos que normalmente 
seriam destinados com o custeio de todo o processo 
pode ser direcionada para a premiação, otimizando 
os resultados de sua ação de recompensa aos clien-
tes. Além disso, a mecânica do Programa Dotz 
permite à empresa parceira a criação de diversos 
tipos de promoções de acordo com seu público-alvo 
ou período do ano.

Há também outra vantagem estratégica. O sis-
tema tecnológico que controla o Programa Dotz 
registra o perfil dos usuários e suas preferências. 
Desta forma, é possível conhecer hábitos e dife-
renciar grupos de usuários de acordo com diversos 
critérios, obtendo alto nível de especificidade. Isso 
permite planejamento e realização de ações pontuais 
e precisas de marketing direto, além de prospecção 
de potencialidades junto a determinado público. 
Além disso, a qualquer momento, é possível realizar 
pesquisa junto à base de usuários ou focando em 
determinados segmentos. Ações com esta caracte-
rística podem gerar informações estratégicas sobre 
os próprios clientes ou visando um universo dentro 
da base de usuários.

Vantagens para os usuários do  
Programa Dotz (consumidores finais)

Redução de tempo no acúmulo da moeda virtual 
Dotz e, consequentemente, maiores possibilidades de 
troca por prêmios. Além disso, os valores acumulados 
não têm prazo para expirar, diferentemente de outros 
programas de fidelidade. Esses aspectos representam 
a força motriz do Programa Dotz de Fidelidade para 
os seus usuários, universo que chega a 2 milhões 
de pessoas.

O menor tempo de acúmulo de Dotz é possível 
devido ao grande número de empresas parceiras. 
Dessa forma, os usuários podem ganhar a moeda 
em vários lugares com compras e aquisições de ser-
viço que fazem parte do cotidiano, sejam compras 
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Números do Programa Dotz (dezembro de 2007)

Tabela 1

de itens de saúde e beleza, supermercado, livros 
ou, até mesmo, utilizando um estacionamento e 
fazendo uma refeição em uma cadeia de fast food, 
entre outras inúmeras opções. Com isso, o usuário 
não só acumula em vários lugares como também 
não fica restrito a uma única forma de pagamento. 
Essas condições favoráveis para o acúmulo de Dotz 
ainda podem ser potencializadas pelo uso do cartão 
de crédito Dotz. Nas compras feitas com ele, além 
da bonificação normal o participante pode ganhar 
Dotz em dobro, bem como participar de promoções 
especiais.

No momento da troca por prêmios, fica evidente 
outra vantagem para os consumidores finais que 
é o poder de escolha. Ele pode escolher o prêmio 
que quiser de acordo com os Dotz que possui. Para 
reforçar essa vantagem, o catálogo de premiação é 
constantemente renovado. Além disso, possui uma 
ampla gama de opções com cerca de 6 mil produtos 
e serviços. Por si só, essa peculiaridade do Programa 
Dotz é diferenciada de outras ações de fidelização 
como, por exemplo, o programa de milhagens, que 
oferece apenas o acúmulo de milhas para a troca 
por trechos de viagens. Outras iniciativas perdem 
na comparação com o Programa Dotz porque 
estão atreladas a uma única empresa ou forma de 
pagamento.

Esses fatores dão ao usuário do programa a 
percepção de tangibilidade das premiações. A pos-
sibilidade de acumular a moeda virtual em várias 
empresas proporciona maior acesso e presença na 
vida cotidiana das pessoas. Para que isso aconteça 
de forma mais natural, a moeda virtual Dotz foi 
criada de forma lúdica, agregando ainda mais valor 
e atratividade à iniciativa.

O Programa Dotz também realiza promoções 
próprias e eventos para os usuários. Nesse caso, a 
meta é demonstrar o quanto eles são importantes e 
especiais neste contexto.

Esse mix de vantagens visa satisfazer o lado ra-
cional e emocional dos usuários, premissa essencial 
para o sucesso de um programa de fidelização.

TrABAlHANDo A FIDElIzAÇÃo

A Dotz iniciou suas atividades sem verba de 
marketing, mas a moeda precisava estar presente. A 
internet apresentava particularidades que configu-
raram o cenário ideal, como plataforma aberta, mas 
concentrada e com consumidores de poder aquisi-
tivo alto. Além disso havia as empresas, potenciais 
clientes, pois precisavam reter os consumidores. A 
internet era o meio em que a fidelização tinha grande 
necessidade de ser trabalhada. As lojas que faziam 
parte do e-commerce precisavam de diferenciais e 
conseguimos formar parcerias com as principais 
empresas do setor. A combinação de fatores fez com 
que, em seis meses, conquistássemos um grande 
número de usuários com custo muito baixo.

O ciclo virtuoso estava estabelecido. Grande 
número de pessoas envolvidas, várias empresas 
interessadas, a moeda passa a ter maior valor, o que 
atrai novos usuários. Essa foi a força motriz que fez 
o negócio começar a rodar.

Os dois anos seguintes foram marcados pela 
transição gerada pelo crescimento, situação que 
trouxe desafios e novas dificuldades. A Dotz deixava 
de ser uma empresa de dez pessoas e passava a ter 
um quadro composto por quase 50 funcionários. 
Até hoje vive este ciclo porque o negócio, apesar de 
consolidado, continua a se expandir. No entanto, 
ainda não chegamos aonde queremos estar.

A curta trajetória não é feita somente de acertos. 
Nesta fase de transição, houve um momento em 
que as tentações foram mais fortes e o foco ficou 
um pouco à margem do processo. A tentativa de 
diversificar serviços e segmentos trouxe impacto 
negativo ao trabalho da empresa.

Com o passar do tempo, consolidou seu posicio-
namento na internet, e os objetivos foram alcançados 
paulatinamente. Uma das conquistas mais expres-
sivas foi o lançamento do cartão de crédito Dotz. 
Isso foi muito importante porque queríamos mais e, 
principalmente, porque nunca quisemos ser vistos 
como uma empresa de internet. Nosso negócio não 

Empresas 
participantes 
(parceiras)

Usuários Dotz distribuídos
Opções de produ-
tos e serviços no 

catálogo de trocas

Trocas efetuadas 
por usuários

70 2 milhões 2 bilhões 6 mil 600 mil
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é internet, mas sim programas de fidelização para 
empresas seja online ou offline. Nesse aspecto, o 
cartão foi importante para desmistificar a Dotz.

Outro fator determinante foi o ganho de espaço 
no segmento offline. A partir daí, o percurso à frente 
já estava tracejado. O foco mercadológico é o con-
sumidor final e é nele que a Dotz está concentrada. 
Não há quem faça o que a Dotz faz hoje no Brasil, 
pois algumas empresas fazem apenas pedaços do 
que fazemos. Além disso, não existe nada parecido 
com a moeda Dotz. Meu grande sonho é fazer com 
que essa moeda faça parte da vida de todo mundo, 
em todo lugar. No estágio atual, a Dotz cumpriu 
20% da sua missão. Ainda temos um longo caminho 
pela frente.

o BAlANÇo DE ATIVIDADES E 
rESUlTADoS: 2 BIlHõES DE DoTz 
DISTrIBUÍDoS

Com sete anos de atividades, o 
Programa Dotz acaba de atingir 
a marca de 2 bilhões de unidades 
da moeda Dotz distribuídos a 
membros da base de usuários. 
Esse montante bonificou mais 
de 2 milhões de usuários em todo 
o país.

Para chegar à distribuição 
de 2 bilhões de Dotz, foram 
movimentados cerca de R$ 2 
bilhões em vendas por meio 
das parcerias com algumas das 
principais empresas do Brasil, 
como Submarino, Americanas, 
Shoptime, Pão de Açúcar Delivery, Magazine Lui-
za, Pernambucanas, Comprafácil.com, Gol, Semp 
Toshiba, Electrolux, Brastemp, Editora Abril, Grupo 
Estado, Folha de S. Paulo, entre outras, e também 
ferramentas como o “e-Shopping Dotz” e o cartão de 
crédito Dotz. Além das compras, os usuários recebem 
Dotz ao responder pesquisas, indicar amigos, entre 
outras ações pontuais.

Uma base de comparação interessante para per-
cepção de valor tangível é que os 2 bilhões de Dotz 
distribuídos representam, em média, 4 milhões de 
ingressos de cinema.

CATáloGo DE prEmIAÇÃo E TroCAS

O catálogo de premiação da Dotz também teve 

expansão significativa desde o lançamento do pro-
grama e hoje oferece seis mil opções para que os 
usuários troquem os Dotz acumulados. Os produtos 
e serviços disponíveis para os usuários estão divididos 
em 18 categorias. As que registram maior número 
de acessos para trocas são as categorias ligadas ao 
entretenimento, como “Divirta-se”, “Minhas Mú-
sicas” e “Livraria”.

No entanto, ganham cada vez mais espaço na 
preferência dos usuários seções como a “Experience”, 
que oferece possibilidades inusitadas aos usuários 
como troca por vôo panorâmico por São Paulo, 
degustação de vinho no Fasano, opções de esportes 
radicais e de aventura, entre outras. 

A renovação é constante e traz novidades, como 
passaporte para o Wet’n Wild, locação na Block-
buster, vale-compra na Livraria Cultura. Ainda há 
opções sazonais, como o ticket McDia Feliz, que 
entrou no catálogo por conta da campanha para 

combate ao câncer infantil.
A movimentação do catálogo 

de compras pode ser considerada 
um sensor com relação a hábi-
tos de consumo, preferências e 
comportamento. Este vertente 
tem ainda mais força se conside-
rarmos a diversidade de perfil de 
usuários do Programa Dotz.

Em 2007, o Programa Dotz 
ultrapassou as 600 mil trocas 
de Dotz acumulados pelos usu-
ários por produtos ou serviços 
disponíveis no catálogo de pre-
miação. Com relação às trocas, 
vale destacar que o valor médio 

registrado nas transações está aumentando em mais 
de 45%, indicando que os usuários acumulam Dotz 
por mais tempo, visando trocar por prêmios de valor 
mais alto.

pArCErIAS

O Programa Dotz de Fidelidade também acaba 
de alcançar a marca de 70 parceiros. Este leque é 
composto por grandes empresas que operam por 
meio da internet (todas as principais lojas virtuais), 
bem como empresas do setor offline. 

A pluralidade dos parceiros do Programa Dotz 
constitui um dos principais diferenciais em relação 
a outras iniciativas voltadas à fidelização e relacio-
namento com clientes. Além disso, essa diversidade 
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representa a grande força do 
sistema de coalizão, base estru-
tural do Programa Dotz.

Somente em 2007 foram 
fechadas parcerias com em-
presas conceituadas no mer-
cado brasileiro, como HSBC, 
Embratel, Sul América, Bob’s, 
Portal Terra, entre outras. Além disso, usuários que 
possuem o cartão Dotz ainda podem usufruir os 
benefícios de parcerias especiais como, por exemplo, 
as que foram firmadas com a Electrolux e Compa-
nhia Atlética.

Apesar do recente avanço nesta área, o Programa 
Dotz tem como meta conquistar um grande parceiro 
de cada segmento. Isto está diretamente relacionado 
com a proposta do programa que é estar presente 
no dia-a-dia dos usuários. Por este motivo, há nego-
ciações sendo conduzidas com as principais redes de 
supermercado, posto de gasolina, além de empresas 
de outros segmentos.

BASE DE USUárIoS

Nesse momento, mais de 2 milhões de pessoas 
fazem parte da base de usuários do Programa Dotz 
de Fidelidade, sendo que foi registrado crescimento 
de 65% no último ano. Há usuários Dotz em todos 
os estados do país, sendo que estão espalhados em 
mais de 100 cidades brasileiras. Em todas as capi-
tais estaduais há usuários classificados como heavy 
users (pessoas que utilizam o Programa Dotz todos 
os meses).

A abrangência do programa pode ser exemplifi-
cada pela diversificação de perfis pessoais dos usu-
ários do programa. Atualmente, 60% dos usuários 
são homens, mas o avanço registrado no número 
de mulheres cadastradas indica que em breve deve 
acontecer uma inversão nesse quadro, sendo que as 
mulheres passarão a ser maioria.

A diversificação está presente também na faixa 
etária dos usuários, sendo que a grande maioria está 
na faixa entre 27 e 50 anos. Dentro deste universo, 
40% possuem entre 27 e 35 anos, 20% possuem 
idade entre 36 e 40 e 37% estão na faixa que vai dos 
41 a 50 anos.

HEAVy USErS

Os heavy users estão presentes em todas as capitais 
brasileiras e, nos casos mais expressivos, realizaram 

cerca de 90 trocas desde se cadas-
traram no programa. Não é pos-
sível criar um perfil único para os 
heavy users, pois englobam desde 
jovens a pessoas com idade mais 

avançada. Além disso, este universo é 
composto por homens e mulheres com varia-

das atividades profissionais. Em sua maioria fazem 
parte da classe A ou B. Entretanto, com a expansão 
do programa e com as novas parcerias, a classe C 
começa a ter acesso ao programa também.

É possível destacar um número significativo de 
pessoas que acabam se sobressaindo pela forma 
como acumulam a moeda Dotz, sendo que eles ob-
têm Dotz por meio de diversos parceiros do programa, 
ampliando o aproveitamento de suas compras ou 
aquisições de serviços cotidianamente. Estes usuários 
chegam a acumular Dotz em até 30 parceiros.

No momento da troca, os heavy users têm prefe-
rência por DVDs, CDs, ingressos de cinema, par-
ques, milhas em geral, livros, assinatura de revistas, 
vale-presentes, acessórios para casa, vinhos, jogos e 
brinquedos.

CoNSElHo DE USUárIoS

O ano de 2007 também fica marcado pela criação 
do Conselho de Usuários Dotz. A iniciativa visa abrir 
canal permanente de comunicação entre os usuários 
e a Dotz. A medida será especialmente importante 
para a definição e alinhamento de novas estratégias 
e, conseqüentemente, no aumento do índice de sa-
tisfação da base de usuários.

Os escolhidos farão parte do conselho por um 
ano. Nesse período, serão realizados quatro encontros 
trimestrais. Além disso, quinzenalmente eles serão 
consultados e estimulados a expressarem suas opini-
ões, sugestões e críticas sobre aspectos do programa, 
como comunicação, processos de compra, troca e 
crédito de Dotz, entre outros.

Cada encontro terá um tema central. Nas reuniões 
posteriores os temas serão abordados para verificar 
melhorias implementadas e status das que estiverem 
em andamento.

UrA

Considerando a importância da pluralidade de 
canais de comunicação com os usuários, a Dotz 
criou também neste ano a Unidade de Resposta 
Automática (URA). O recurso foi desenvolvido com 

fiDelização

A DISSEmINAÇÃo DE UmA moEDA VIrTUAl



CASE STUDIES

64

o objetivo de facilitar o atendimento dos usuários que 
não possuem acesso fácil à internet, propiciando um 
canal de atendimento telefônico.

A URA iniciou atividades em junho e já teve 
mais de 3 mil acessos. Por meio deste novo recurso, o 
usuário pode obter informações sobre saldo, créditos, 
promoções, bem como realizar trocas.

Além disso, a URA possui uma função estratégi-
ca para parceiros do Programa Dotz, principalmente, 
que atuam no setor offline. A ferramenta possibilita 
a realização de pesquisas com os usuários que não 
possuem acesso à internet. Atualmente, estão sendo 
realizadas duas pesquisas para Bon 
Grillê e Bob’s. A URA pode ser 
acessada pelo (11) 4083-3689.

CArTÃo DE CréDITo DoTz

Nos últimos 12 meses, a venda 
de cartões de crédito da Dotz apre-
sentou alta de 88% por meio do 
telemarketing e houve aumento de 
86% nas vendas efetuadas pelo site. 
Com relação aos cartões adicionais, 
foi constatado crescimento de 70% 
nas aquisições. Considerando ape-
nas os meses de 2007, o aumento 
na venda de cartões chega a 91%.

Também vale destacar que o 
volume de transações feitas com o cartão de crédito 
Dotz apresentou crescimento. Na média, os usuários 
Dotz gastaram 14% a mais em compras com o cartão 
de crédito Dotz.

O aumento no volume de vendas dos cartões foi 
alavancado por ações estratégicas, como ajustes na 
plataforma, campanha de incentivo ao telemarke-
ting, censo e atualização de telefone dos usuários.

ClUBE DA VIAGEm DoTz

A Dotz Marketing identificou no setor de turismo 
uma grande oportunidade dentro do mercado brasilei-
ro. Esta foi a origem da criação do Clube da Viagem 
Dotz, ao reunir players deste segmento que primam 
pela qualidade no atendimento para a retenção de 
clientes. Além disso, vale destacar que globalmente 
a área de turismo é uma das mais procuradas pelos 
usuários de programas de recompensas no momento 
da premiação. Após constatar esta vertente, a flexi-
bilidade do modelo de negócios do Programa Dotz 
possibilitou a implementação do clube.

A Dotz Marketing desenvolve desde 2004 um tra-
balho para formar o maior e mais atualizado banco 
de dados do segmento. Por meio dele, são oferecidas 
hospedagens na rede Atlantica Hotels International 
(AHI), pacotes de viagens do Submarino Viagens, 
transporte aéreo via GOL, locação de veículos da 
Unidas, além de entretenimento no Beach Park 
Resort, Ingresso.com, publicações especializadas 
em turismo da Editora Abril, seguro viagem Assist 
Card, entre outras possibilidades. O objetivo é que 
o participante do programa seja recompensado em 
cada interação durante suas viagens. Desta for-

ma, maximizamos o potencial de 
acúmulo de Dotz em ações que 
se complementam durante um 
período determinado como uma 
viagem.

Nessa estratégia, o banco de 
dados desempenha papel funda-
mental, passando por todos os 
participantes desta cadeia desde 
o usuário (consumidor final), 
incluindo agentes de turismo, se-
cretárias e recepcionistas do hotel. 
Todos os segmentos desta cadeia 
participam mediante as transações, 
concretizando a vertente mais forte 
do Clube da Viagem Dotz. Já é 
possível apontar algumas parcerias 

que estão conquistando posição de destaque dentro 
do clube:

CASE ATlANTICA HoTElS 
INTErNATIoNAl (AHI)

A rede Atlantica Hotels International certamente 
é o parceiro que melhor entende o formato de pro-
grama de coalizão utilizado pela Dotz. Por meio do 
Programa Atlantica Dotz, a rede vem identificando, 
conhecendo e recompensando seus hóspedes, par-
ceiros de negócios e funcionários. Por exemplo, se 
um executivo viaja para Recife e se hospeda na rede 
Atlântica, a sua secretária, que fez a reserva, ganha 
Dotz, bem como o agente de viagem que interme-
diou a reserva, o próprio hóspede e o recepcionista 
do hotel. Esse é um exemplo claro de como toda 
uma cadeia de pessoas pode ser beneficiada pela 
fidelidade. Os benefícios se estendem, sendo possível 
acumular Dotz em reserva de salas para eventos, em 
up-grades, nos restaurantes da rede ou, até mesmo, 
fazendo a reserva diretamente no site da AHI. Essa 

Nos últimos 12 
meses, a venda 
de cartões de 

crédito da Dotz 
apresentou alta 
de 88% por meio 
do telemarketing 
e houve aumento 

de 86% nas vendas 
efetuadas pelo site

Dotz
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Parceria Dotz & AHi em números

Tabela 2

roberto Chade é presidente da Dotz Marketing e criador do 
Programa Dotz de Fidelidade.

parceria aproveita todo o leque de possibilidades que 
o Programa Dotz oferece às empresas.

Em dois anos, os resultados ficam evidentes. Atu-
almente, mais de 60 mil participantes estão cadastra-
dos e cada hotel consegue enxergar sua evolução de 
penetração do programa, o nível de relacionamento 
dos hóspedes com a rede e com o Programa Dotz. 
Cerca de 25% dos hóspedes acumulam “Dotz” em 
suas estadias. A meta é chegar a 40% de penetração 

nos próximos meses, direcionando comportamento 
e recompensando os clientes mais fiéis e rentáveis de 
forma segmentada.

Esse resultado também é fruto de engajamento da 
organização da AHI como um todo, que entende e 
está comprometida com os objetivos de médio e longo 
prazos. O programa vem sendo comunicado por meio 
de materiais impressos, digitais e, principalmente, no 
contato pessoal com os clientes finais e trade.

Dotz distribuídos por meio 
da parceria Dotz & AHI

 % de Hóspedes da rede 
usuários do Programa Dotz

% da receita da rede 
proveniente de hóspedes 

usuários do Programa Dotz

Clientes da rede que se 
cadastraram no programa 

Dotz devido à parceria

40 milhões 13% 11% 60 mil

fiDelização

A DISSEmINAÇÃo DE UmA moEDA VIrTUAl

Text Box
Fonte: Case Studies, a. 12, n. 66, p. 59-65, jan./fev. 2008.




