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Você já se perguntou como envolver o 
público do seu negócio em torno dos  
objetivos traçados? Imagine poder 
conduzi-lo num caminho que mistu-

ra metas, gratificações e um toque 
de entretenimento, mas cujo ob-

jetivo principal é atrair e engajar 
as pessoas para os resultados 

estratégicos. 

A estratégia de Gamifica-
tion vai guiar de manei-

ra mais natural e leve 

os stakeholders da empresa - sejam os in-
ternos, gestores, líderes e colaboradores, 
ou externos, como consumidores, parcei-
ros e prospects. 

Essa ferramenta se aplica a uma vasta 
gama de soluções e de empresas, em 
diferentes áreas de atuação. Ao longo 
dessa publicação serão listados alguns 
exemplos de soluções desenvolvidas pelo 
DOT digital group e os resultados desses 

cases de sucesso.

Como engajar o seu público 
e otimizar os resultados

GAMIFICATIONGAMIFICATION
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MAS, AFINAL, O QUE É 
GAMIFICATION? 
É um conjunto de técnicas de engajamento de pessoas com foco em orien-
tá-las aos objetivos do negócio. As técnicas utilizadas foram validadas na 
indústria de games, “mas a aplicação difere dos jogos porque é centrada em 
objetos ‘sérios’, isto é, não-lúdicos.. A estratégia empresta o lado lúdico, atra-
tivo, dinâmico e motivacional para diferentes usos que serão listados a seguir. 

O conceito também está ligado a outros termos, como o Game Thinking – ou 
o pensamento de jogo, que nada mais é do que a essência de Gamification: 

Consiste em pensar sobre um problema ou atividade do dia a dia e con-
vertê-la em uma atividade que contenha elementos dos jogos, como 
competição, cooperação, exploração, premiação e storytelling”

(Flora Alves, Gamification - Como criar experiências de aprendizagem engajadoras, 2014)
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Veja o retorno que a Gamification trouxe 
para algumas grandes empresas:

Vendas  
por telefone

Tempo  
de ligação

10% mais

-15%

interação com 
os usuários

Feedbacks

4X mais

96% mais

Feedbacks sobre 
os produtos16X mais

QUER RESULTADOS? 
Uma estratégia de Gamification pode ser aplicada para a obtenção de di-
ferentes resultados, como a melhoria dos índices de atração, engajamento, 
retenção e conversão de clientes e colaboradores, gerando aumento do ROI 
(sigla em inglês para Return on Investment - em português, “Retorno sobre 
Investimento”, isto é, a relação do valor gerado a partir de um investimento) 
em tecnologia, retenção, capacitação, vendas e pesquisas. 

http://yukaichou.com/gamification-examples/gamification-stats-figures/
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Aquisição  
de clientes

Turnover, ou seja, rotatividade 
dos funcionários

700% mais

-20%

Funcionários aderiram 
aos treinamentos

Taxa de 
conclusão

97%

99%

Veja mais sobre o case Applebees aqui

Aumento  
nas revendas56,4%

Participação dos 
funcionários em 
treinamento online 
em cinco semanas

2X mais

https://dotgroup.com.br/blog/gamification-em-franquias-case-applebees?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=Ebook_gamification
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vv

Por que usar Gamification  
na sua estratégia?

O poder da Gamification está em estimular 
comportamentos para atingir objetivos!

Colabora na concretização dos objetivos 
do negócio

Promove o engajamento e a motivação do 
público-alvo

Incentiva a realização de tarefas

Conduz os usuários às metas de curto e 
longo prazos 

Constrói significado e relacionamento

Mensura resultados



DOT digital group • 7

Waze

GPS colaborativo que disponibiliza informações sobre o trânsito em 
tempo real e oferece recompensas aos usuários, com pontuações de 
acordo com ações realizadas, como notificar acidentes, passar por 
check-points e enviar comentários.

Duolingo

Aplicativo focado no ensino de idiomas de forma personalizada e di-
vertida. Em seu manifesto, a empresa coloca que o ensino é dessa for-
ma para que a pessoa prefira aprender novas habilidades a jogar um 
jogo. Cada lição é considerada um jogo, em que o usuário ganha pon-
tos ao acertar as lições, compete para realizar num menor tempo e 
avança níveis durante o processo de aprendizado. 

Linkedin

É uma rede social voltada para um fim muito sério: networking, conteú-
do, contatos profissionais, recrutamento e seleção para vagas. E, para 
isso, o LinkedIn faz uso abundante de gamification. Há metas de preen-
chimento do cadastro e de interações, cujo status é expresso com bar-
ras de progresso. Fora isso o LinkedIn oferece badges/medalhas para 
usuários com performance excepcional em artigos publicados, por 
exemplo. 

Num mundo altamente conectado, em que a 
quantidade de troca de informação informação 
é altíssima, atrair a atenção do seu público-alvo 
não é tarefa fácil. Além de atrair, a retenção exige 
inovação e o oferecimento de conteúdos rele-
vantes e, ao mesmo tempo, de fácil assimilação. 
Além disso, motivar a interação e a busca por 
conquistas e progressão torna o retorno do 
usuário mais frequente. Você provavelmente 
conhece os aplicativos que se tornaram po-
pulares por utilizarem essas técnicas:

ENGAJANDO 
PESSOAS

https://www.waze.com/pt-BR
https://pt.duolingo.com/


DOT digital group • 8

MERCADO EM ASCENSÃO

PONTO DE PARTIDA

Início da utilização das estratégias de Gamification 
aplicadas ao Marketing Digital, Educação e Negócios.

EXPANSÃO

Estimativa aponta que o mercado 
de Gamification superará US$ 11 
bilhões no mundo.

CONSOLIDAÇÃO

Em 2017 o mercado foi estimado em 
US$ 3,3 bilhões.

FUNDAMENTAL

Em 2035 estima-se que 
serão investidos US$ 32 

bilhões para neste mercado.

2010-
2011

2017

2020

2035

https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/gamification-market-991.html
https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/gamification-market-991.html
https://www.marketwatch.com/press-release/cagr-of-362-by-2026-gamification-market-was-valued-at-us-33-bn-in-2017-2019-04-29
https://www.globenewswire.com/news-release/2019/07/30/1893406/0/en/Gamification-Market-to-Reach-More-Than-32-Billion-by-2025-Analysis-by-Size-Revenue-Recent-Developments-Opportunities-Key-Trends-and-Business-Strategy-Orbis-Research.html
https://www.globenewswire.com/news-release/2019/07/30/1893406/0/en/Gamification-Market-to-Reach-More-Than-32-Billion-by-2025-Analysis-by-Size-Revenue-Recent-Developments-Opportunities-Key-Trends-and-Business-Strategy-Orbis-Research.html
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Os sistemas gamificados são estruturados de forma focada e planejada. Ou seja, 
é feita uma trilha de pesquisa e de construção de elementos da estratégia gami-
ficada seguindo essa lógica: 

OBJETIVOS
Toda estratégia deve ter um objetivo e indicadores de sucesso: “O que 
desejamos mudar no comportamento do público-alvo?”, “Como vamos 
medir os resultados?”.

BENCHMARKING
Olho no mercado! O momento é usado para analisar 
o que já foi feito pelos outros, para ir além: “O que 
deu certo? O que deve ser evitado?”.

PESQUISA DE AUDIÊNCIA
Gamificar é atuar no comportamento das pessoas. 
Por isso, é preciso entender o que motiva a audiência. 
Veja mais sobre os perfis de motivação a seguir. 

IMPLEMENTAÇÃO
Uma boa estratégia não vale nada se não for possível implementá-
lo. Uma plataforma para Gamification viabiliza a estratégia e permite 
escalar, com custos reduzidos de manutenção e atualização.

BALANCEAMENTO
A estratégia de Gamification deve ser adaptativa. Balancear significa 
realizar ajustes finos, levando em conta dados da reação da audiência.

ANÁLISE DE VIABILIDADE
Mais perguntas: “Quais os riscos e? Como 
tratá-los?”. 

DESIGN DA ESTRATÉGIA
Hora de projetar a mecânica de regras, a interação digital no sistema, 
a forma como a estratégia será comunicada, o sistema econômico de 
pontos e recompensas etc.

1

2

3

4

5

6

7

CONCEITOS E ELEMENTOS BÁSICOS
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PERFIS DE MOTIVAÇÃO
A estratégia gamificada trabalha com a motivação 
dos usuários. Uma das possibilidades de se tocar o pú-
blico-alvo está no uso da Self-Determination Theory, 
segundo a qual as motivações das pessoas variam em 
uma escala de seis faixas, de um nível mínimo de “sem 
motivação” (no qual a pessoa precisa ser forçada a fa-
zer algo) até um máximo de “motivação intrínseca” (na 
qual a pessoa age por iniciativa própria, motivado  por 
uma busca de maestria, autonomia e propósito pessoal).

Motivação 
extrínseca

Fundamentação teórica

Além dos estudiosos que desen-
volvem teses sobre a Gamification 
de maneira específica, os conceitos 
dessa estratégia também se baseiam 
em outras linhas teóricas, como: 

• Psicologia

• Neurociência

• Teorias de Aprendizagem

• Economia Comportamental

Regulação externa
“Faço apenas se receber incentivos tangíveis.”

Introjeção
“Faço para obter aprovação alheia.”

Identificação
“Faço para imitar os outros.”

Integração
“Faço porque quero tomar parte de algo.”

Sem  
motivação “Faço se for coagido.”

Motivação 
intrínseca

Automotivação
“Faço por pura satisfação pessoal.”
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MECÂNICA DAS ESTRATÉGIAS DE 
GAMIFICATION
Trata-se do conjunto de regras e objetivos que podem ser traduzidos em va-
lores quantitativos e, assim, tornam-se recursos para engajamento dos usuá-
rios, formam a mecânica do sistema. Entre os principais, destacam-se: 

Medalhas: recompensas simbólicas associadas a feitos 
especiais. Medalhas costumam funcionar melhor que 
prêmios tangíveis quando o usuário é mais motivado por 
ideais do que por bens materiais. 

Desafios: Um desafio é uma tarefa a se realizar em de-
terminado prazo e que, se cumprida satisfatoriamen-
te, resulta em recompensa. 

Progressão: forma de destacar o desenvolvimento do 
usuário no que tange às suas ações. 

Ranking: classificação dos usuários a partir de seus 
desempenhos. 

Pontuação: recompensa numérica que é somada conforme 
o usuário executa ações meritosas. A pontuação é uma for-
ma eficiente de dar feedback sobre a realização de ações 
desejadas. 
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O QUE É ESSENCIAL NUM SISTEMA 
GAMIFICADO
Os sistemas gamificados possuem sua essência na necessidade que temos de 
ser reconhecidos, recompensados e motivados a realizar alguma ação. 

Assim, um sistema gamificado deve:

Possuir design centrado no usuário – todo sistema gamificado deve 
ser desenvolvido com base em uma pesquisa centrada no público-
-alvo, para se ter certeza de que “falará a sua língua”.

Conter regras e objetivos claros – as estratégias gamificadas devem 
estar alinhadas às características do público-alvo (gênero, faixa etá-
ria, nacionalidade, características sociais e psicológicas).

Conter desafios – os desafios instigam os usuários e geram maior 
apego ao seu objetivo com o sistema gamificado. É importante lem-
brar que os desafios envolvem dificuldade, mas também “ganhabili-
dade”. Se ele não for atingível, causa frustração.

Dar feedback - a Gamification é uma ótima ferramenta para dar fee-
dbacks ricos e no momento certo. Isso auxilia para que os usuários 
entendam seus gaps de conhecimento e consigam traçar estratégias 
para melhorar o seu desempenho. 

Ser envolvente – Falar a língua do público-alvo, inserindo-o assim 
em uma narrativa com um propósito reconhecido. 

Incentivar interações sociais – permitir a socialização é um enorme 
estímulo para os usuários e provoca a manutenção e a recorrência 
do uso de sistemas gamificados.
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Recompensar os esforços – uma das maiores motivações que pode 
ser proporcionada ao usuário é a recompensa ao final de uma jorna-
da. Num sistema gamificado, temos eventos ou ações e recompen-
sas pela realização desses esforços.

Incentivar o compartilhamento – o compartilhamento é fundamen-
tal para manter vivo qualquer serviço ou produto. Para isso, é preci-
so incentivar o usuário a compartilhar as experiências.

Ter boa usabilidade e visual agradável – os sistemas devem ser vi-
sualmente atraentes para o público-alvo. Um design de interação 
bem feito, com uma interface agradável e com boa usabilidade, 
promove a identificação do usuário e aumenta a possibilidade de 
engajamento.

Possibilitar a expressão particular – é importante estimular o senti-
mento de pertencimento do usuário, possibilitando a customização 
do sistema, como por meio de avatares.
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GAMIFICATION E EDUCAÇÃO
Os sistemas gamificados podem ser aplicados em vários contextos, como 
na saúde, no turismo, no marketing, na educação, no meio corporativo etc. É 
possível gamificar praticamente qualquer coisa: um aplicativo, um site/ portal 
web, uma um ambiente de aprendizagem virtual, uma rede social, uma ideia.

No contexto da educação escolar e da educação corporativa, o uso da Gami-
fication promove uma aprendizagem mais dinâmica, rápida e eficiente. Essa é 
uma estratégia que proporciona condições de aprendizagem mais conecta-
das com o mundo real e que fomenta a experimentação. As narrativas cons-
truídas com base nos conteúdos incrementam as aulas as aulas e acabam 
por criar um espaço de imersão no conhecimento. Dessa forma, as platafor-
mas EAD são ótimos espaços para aplicação de Gamification. 

Alguns elementos dos games são comumentes utilizados na educação:

 Progressão em níveis para desbloquear novos conteúdos.

 Simulações de situações e ambientes.

 Trabalho em equipe para atingir objetivos. 

 Desafios que exigem habilidades específicas.

Trilhas de Autoatendimento

E SUAS APLICAÇÕES
GAMIFICATIONGAMIFICATION
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O DOT digital group desenvolveu trilhas de autoatendimento para o SEBRAE/SC (Ser-
viço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Santa Catarina), a partir das 
quais as suas soluções educacionais a distância são disponibilizadas. O objetivo era o de-
senvolvimento e a implantação de estratégia de Gamification para estimular o consumo 
dos conteúdos dos cursos.

Nesse projeto foram realizados:

 Concepção e desenvolvimento das trilhas. 

 Adaptação do conteúdo e transposição das soluções educacionais do SEBRAE/SC 
para o formato de trilhas. Operacionalização das trilhas e das soluções a distância 
por meio da manutenção e da hospedagem de sistema de gestão da aprendizagem 
via internet. 

 Criação de sistema gamificado, com incentivo para usuários que se cadastrassem no 
Portal, realizassem download de materiais, fizessem sua inscrição em cursos online e 
presenciais e concluíssem o estudo. 

 Prestação dos serviços de suporte técnico. 

 Pesquisa de satisfação. 

 Capacitação da equipe de acompanhamento do cliente. 

CASE TRILHAS DE 
AUTOATENDIMENTO
TRILHAS DE 
AUTOATENDIMENTO
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Resultados alcançados 
em um período de 12 
meses:

Esses resultados mostram que a estratégia de Gamification 
adotada favoreceu a utilização do portal, o que resultou no 
aumento do consumo das soluções do SEBRAE/SC.

O portal conta com a oferta de cursos presenciais e online, 
e-books e relatórios setoriais, entre outras inciativas de co-
municação voltadas para ajudar os empreendedores.

3.074 

37,5% 

+95% 
30% 

novos participantes.

Crescimento mensal de 

Avaliação positiva  
nos atendimentos  
de 0800 relacionados à 
utilização da ferramenta 

O download de materiais 
também teve bom resultado, 
com incremento de 

De Para

nos novos cadastros 
realizados 

240 330

20% 
Aumento de 

no número de 
alunos dos cursos. 
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Além de tendência em Educação Corporativa, a estratégia de Gamification 
é uma importante ferramenta nas atuais práticas de Gestão de Recursos 
Humanos. Existem práticas voltadas tanto ao recrutamento e seleção de 
candidatos como para dinamizar e melhorar os resultados de ações de trei-
namento e motivação de profissionais. 

No que tange à gestão de equipes, a Gamification pode ser usada nos es-
forços criados para manter os colaboradores empenhados e engajados. Al-

gumas estratégias gamificadas que podem ser usadas pelos líderes são: 

GAMIFICATION E 
RECURSOS HUMANOS
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Criar uma dinâmica social

Definir metas e criar premiações para incentivar tanto dinâmicas de com-

petição quanto de cooperação.

Reconhecimento e Exposição do Sucesso

Ser reconhecido é importante para que o profissional se mantenha motiva-

do e continue mantendo o nível de trabalho. 

Incentivar a colaboração 

É muito importante que, além de metas individuais, o colaborador tenha 

metas coletivas, para incentivar a troca e a colaboração entre a equipe. 

Utilizar storytelling

A descontração deve fazer parte da estratégia para estimular os partici-

pantes. Crie um tema que seja comum aos participantes. Quanto mais re-

levante for essa metáfora para a equipe, mais engajamento será gerado.

Diferentes maneiras para gamificar

Desde papel e tesoura até softwares, tudo pode ser utilizado como recur-

so para gamificar. Com a evolução da tecnologia, uma das opções mais 

utilizadas é a criação de plataformas de Gamification integradas ao CRM 

(Customer Relationship Management - em português, Gestão do Relacio-

namento com o Cliente) ou ao ERP (Enterprise Resource Planning que, 

traduzido, significa Planejamento dos Recursos da Empresa). 

Confira as 7 maneiras de reduzir os custos na sua 
empresa usando Gamification

https://dotgroup.com.br/blog/7-maneiras-de-reduzir-os-custos-na-sua-empresa-usando-gamification?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=Ebook_gamification
http://dotgroup.com.br/intelligent_report/7-maneiras-de-reduzir-os-custos-na-sua-empresa-usando-gamification/
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Trilhas de valores
O DOT digital group desenvolveu uma estratégia de Gamification para uma 
empresa do setor de energia com o propósito de engajamento em um pro-
grama de treinamento online, com tema direcionado à divulgação dos novos 
valores estratégicos da companhia. 

5.000

36
líderes e gestores em

maioria homens de 

45 anos

apenas 14%  
declarou jogar videogame

cerca de

cidades de 
todo o país

O desafio lançado era atingir esse pú-
blico e fazer com que ele utilizasse mo-
mentos livres, em que estivessem em 
trânsito, para absorver conhecimento 
técnico ou relativo à nova cultura da em-
presa de maneira mais lúdica. Ou seja, o 
sistema deveria estar disponível tanto 
online e offline, com ênfase no uso mo-
bile, em smartphones e tablets, e ainda 
traria problemas práticos dos negócios 
da empresa e conteúdos complexos.

Gamification também 
atinge objetivos com 
público que não 
consome videogames.
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A mecânica consistiu em recompensar os lí-
deres pelo consumo de itens do treinamento e 
pela interação uns com os outros como comuni-
dade virtual. O sistema de recompensas envol-
veu: pontuação, medalhas, progressão, recom-
pensas como níveis e títulos de reconhecimento. 
Essa camada de colocação e premiação era 
vista pelos pares e impulsionava a competição 
interna e a busca por resultados. Em conse-
quência disso, o objetivo do sistema lúdico de 
incentivo foi contemplado, gerando alta adesão 
à capacitação dessa liderança. 

86%
considerou a 
estratégia de 
gamification:

(à rotina de trabalho)

FLEXÍVEL

BEM ADAPTADA
DE CONSUMO LEVE 
E EFICIENTE

32% 
Ganho de

de consumo de 
materiais comparado a 
treinamentos passados.

Neste case foi usado o Pronto Learning. Uma 
plataforma mobile baseada em microlearning 
que torna prático o consumo de conteúdos. O 
resultado? Engajamento por meio de uma 
interface gamificada e intuitiva.  

Conheça mais sobre 

o                   aqui!

https://dotgroup.com.br/microlearning?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=Ebook_gamification
https://dotgroup.com.br/microlearning?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=Ebook_gamification
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GAMIFICATION E ENGAJAMENTO  
COM FOCO EM VENDAS
A área comercial de qualquer negócio é, normalmente, a que mais possui 
metas e métricas claras, bem como alto investimento para que os esforços 
dessas equipes se convertam em resultados financeiros. Assim, esses setores 
possuem grandes oportunidades de explorar a Gamification. 

Os sistemas criados têm foco no time comercial, ou seja, um grupo do públi-
co interno, e exploram os desafios, as metas e a competição entre os pares 
com os recursos das estratégias de games. 

Por outro lado, as empresas buscam fidelizar os clientes e as estratégias com 
foco em engajamento, como a fidelização de programas de milhagem. Tam-
bém figuram como grande oportunidade de reter consumidores. 
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A Natura, uma das maiores empresas na produção cosméticos na Amé-
rica Latina, gigante neste mercado, sabe que indicadores e resultados 
fazem parte da estratégia de educação corporativa. Por isso, no traba-
lho desenvolvido pelo DOT, antes de iniciar a estratégia de gamification, 
um estudo piloto com 30.000 mil consultoras foi colocado em ação.

A operação resultou na determinação de objetivos e KPIs, assim foi pos-
sível criar sistemas de incentivo para as consultoras de diversos perfis. 
Estes dados são determinantes também para a mensuração de resulta-
dos, mapeamento do negócio, personas e comportamento de valor. 

Com o cenário em mãos, foi possível desenhar a melhor estratégia com 
as consultoras, garantindo insumos para avaliação de resultado e possí-
veis ajustes da estratégia.

O desafio lançado era atingir esse público e fazer com que ele utilizasse 
momentos livres, em que estivessem em trânsito, para absorver conhe-
cimento técnico ou relativo à nova cultura da empresa de maneira mais 
lúdica. Ou seja, o sistema deveria estar disponível tanto online e offline, 
com ênfase no uso mobile, em smartphones e tablets, e ainda traria 
problemas práticos dos negócios da empresa e conteúdos complexos.

CASE NATURANATURA

Leia mais sobre este case aqui

Lorem ipsum dolor sit amet.
consectetur adipiscing elit.

https://dotgroup.com.br/blog/gamification-na-educacao-corporativa-case-natura?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=Ebook_gamification
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CASE HONDAHONDA
A Honda tinha dois desafios: replicar as funções reais de seu CRM, simulando as situa-
ções e as dificuldades enfrentadas pelos gerentes das concessionárias em todo o país, 
e capacitar a equipe comercial sobre como vender o financiamento do Banco Honda.

A solução foi criar dois games para ser utilizados nos treinamentos presenciais. Para 
o desafio com o CRM, foi desenvolvido no formato desktop, que simula fielmente as 
principais funções do sistema real e acrescenta a dinâmica de jogo com a inclusão de 
objetivos, ações externas ao sistema e pontos, feito com princípios de Game Design e 
gamification.

Para o desafio de vendas, outro game, esse para tablets e smartphones. Com uma his-
tória interativa e clientes virtuais, o game simula  atendimentos para que os vendedores 
aprimorem como entrevistar clientes, coletar dados, propor e negociar.

Tudo para que o colaborador aprenda em ambiente digital antes de agir com clientes 
reais!

RESULTADO

Os games se destinam aos segmentos de motos e carros da Honda, tendo sido testados 
e aprovados pelos times de vendas da empresa.  Os resultados positivos estão vindo 
junto da efetivação de vendas e melhor atendimento!

Confira o ROI deste case aqui!

https://dotgroup.com.br/blog/games-na-educacao-corporativa-case-honda-para-forca-de-vendas?utm_source=ebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=Ebook%20Gamification
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GAMIFICATION E  
ENGAJAMENTO SOCIAL
Estratégias de gamificação já são frequentemente utilizadas em espa-
ços de troca de informações e avaliações entre usuários, bem como no 
estímulo a determinados comportamentos sociais. Uma aplicação pos-
sível nesse quesito são os sistemas com foco na participação política e 
social, em que há incentivo para que a sociedade participe ativamen-
te de propostas e de fiscalização dos políticos eleitos e dos gestores 
públicos. 

Também figuram nessa subdivisão os sistemas de compartilhamento de 
informação, seja de tecnologia, turismo, consumo e serviços públicos. 

Como você percebeu, o engajamento de funcionários e 
clientes é vital para atingir os seus objetivos de negócio.

E para isso, conte com estratégias de Gamification  
do DOT digital group. 

Fale com nossos 
especialistas!

http://conteudo.dotgroup.com.br/fale-com-especialista_em_edtech?utm_source=ebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=Ebook%20Gamificação
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