


Passo a passo 
para baixar o 

aplicativo “Dotsmart”.



Para consultar ou 
resgatar os pontos do seu 

Campelo Card, 
você deverá seguir 
os próximos passos:



Abra o Google Play Store 
(Android) ou  

Apple Store (iOs) 



Busque por “Dotsmart”



Baixe o aplicativo no seu 
celular.



Levará apenas alguns 
minutos.

É fácil e grátis.



Com aplicativo já baixado no 
celular, acesse a sua conta 
usando os números do seu 

CELULAR em 
seguida o numero do seu  CPF. 

Os dados devem ser os mesmos 
utilizados no cadastro do 

Campelo Card.



Vá até o menu principal 
do aplicativo.

Localizado na parte superior da tela, 

do lado direito.



Selecione a opção 
“Meus pontos”. 

 



Após abrir a opção 
“Meus pontos”

veja seus pontos. 



Caso você queira resgatar os seus pontos,
clique sobre o logo  do 

Campelo
(centralizado) para conferir os produtos 

aos quais você pode trocar. 
 



Selecione o produto
que você deseja trocar,
veja os itens rolando a tela para cima.

 



Clique primeiro no 
carrinho verde ao lado 
do produto que voçê 

deseja trocar.
O carrinho �ca na lateral da tela.



Em seguida, clique no 
carrinho branco na parte 
superior no lado direito 

da tela.
Para con�rmar o produto selecionado.
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Vá até o campo para 
selecionar a loja que 
você deseja retirar o 

produto
 



Escolha uma das lojas 
que deseja retirar o seu 

produto.
As opções apareceram para você na tela 

do seu celular: 
- LOJA DO ENTRONCAMENTO: Rua 14 de Dezembro, nº 447, 

Setor Dom Orione;  

- CAMPELO CENTRO: Rua das Mangueiras, nº 1213, Centro;

 - CAMPELO ATACADO E VAREJO: Av. Filadél�a, 4044, Setor 

Jardim Filadél�a. 



Para con�rmar a loja que 
você selecionou clique 

em “OK”.



Conclua o seu pedido
 clicando sobre 

“Finalizar”, que �ca na 
parte inferior da tela, do 

lado direito.



É necessário con�rmar o 
pedido na próxima tela, 

para isso, clique em 
“Sim”. 

 



Pronto!!!
 

Solicitação
�nalizada.

 



Agora é só acumular 
mais pontos e fazer 

novas trocas.
 



O cartão que dá prêmios!!!

 


