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Salvador, 13 de janeiro de 2014.
Fundada em agosto de 2012, a Doteri é uma empresa de tecnologia da informação, cuja principal
atividade é o desenvolvimento de plataformas, softwares e ferramentas inovadoras, inteligentes e
rentáveis, próprias ou de terceiros. Transforma ideias em produtos para serem usados na internet.
Realiza aportes de capital para startups e empreendedores, visando transformar grandes ideias em
produtos reais e promissores. Possui uma cultura empresarial fundamentada nos preceitos da
transparência e da ética nos negócios. Acredita firmemente que o usuário dos seus serviços merece toda
a atenção e qualidade. Possui um Código de Conduta pautado na integridade, honestidade e
independência, principais características da equipe de colaboradores.
A Doteri acredita que uma empresa se sustenta em quatro pilares principais:
Qualidade – Foco na qualidade dos produtos, o que se reflete em maiores taxas de sucesso, otimizando
o tempo e os recursos empreendidos.
Transparência – Uma relação de negócios é antes de tudo uma relação entre pessoas. Por isso, tem a
transparência na relação com clientes, fornecedores e parceiros seu principal fator para resultados
satisfatórios.
Inovação - A inovação não vem somente das novas ideias e sim no modo de transformar essas ideias
em produtos úteis, rentáveis e geradores de novas oportunidades.
Empreendedorismo – A Doteri considera que o estímulo ao empreendedorismo é a energia que moverá
o mundo nos próximos anos. Dessa forma, quer inspirar as pessoas a colocar em prática suas ideias, que
podem fazer a diferença para todos.
A Doteri criou e desenvolveu a tecnologia ii2B (Interactive and Intelligent for Business), um sistema
inovador, utilizado para o lançamento de seu primeiro produto, o Ciwwic, uma plataforma que conecta
consumidores a fornecedores de uma forma inteligente.
Atualmente trabalha no desenvolvimento de novas plataformas para atuação nas áreas de educação,
saúde e entretenimento.
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