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Quando uma organização depende de seres humanos comportando-se de maneira específica
– comprando ingressos, jogando ou usando o transporte público –, as palavras bem colocadas
são mais eficientes. Como escolher as melhores palavras? E como saber se vão funcionar?
Com este livro prático, você vai aprender como redigir de forma estratégica para UX usando
ferramentas para construir os alicerces do texto das interfaces com os usuários e a estratégia
de voz da marca para UX.A estrategista de conteúdo UX Torrey Podmajersky discute
estratégias para conversão, engajamento e suporte aos usuários, além de maneiras de fazê-los
retornar à experiência. Você vai usar frameworks e padrões para conteúdo, métodos para
avaliar sua eficiência e processos para criar a colaboração necessária ao sucesso. Também vai
estruturar toda a voz da marca de modo que a marca seja facilmente reconhecida por seu
público.•Aprenda como funciona o conteúdo UX ao longo do ciclo de vida de desenvolvimento
de software.•Use um framework para alinhar o conteúdo UX aos princípios do produto.•Explore
o design focado no conteúdo para basear o texto UX no diálogo.•Aprenda como os padrões de
texto UX funcionam em diferentes vozes.•Escreva um texto significativo, conciso, dialógico e
claro.

"What a remarkable, joyous book. Our culture, like his, is hell-bent on rendering middle-aged
women invisible, and yet here are four of them, their lives not only filling every single page of this
comic, but brought to us with such intimacy." ―Rachel Cooke, The Guardian"The people and
events in Soyeon’s life are often disappointing but she perseveres as a sardonic, stubborn hero
who finds contentment in her imperfect relationships and life’s mundane drama."―NPR Best of
2020"I... just finished reading Moms by Yeong-shin Ma. It’s a graphic novel about a bunch of
women in their early 50s that I thought was really, really beautiful." ―Mona Chalabi, New York
Times"[The characters'] greatest challenge, like people everywhere at every age, is
loneliness―but even that can’t stop Ma’s fearsome mothers from living their best possible
lives."―Booklist, Starred Review"A portrait of womanhood and middle-age, where all the women
are bright and brash, both victims and fighters." ―Sian Cain, The Guardian"Moms by Yeong-shin
Ma... presents a very real perspective of middle-aged women often not seen... as Moms shows,
these ladies experience excitement, dreams, and struggles that too often are
overlooked."―BlogCritics"The moms in Moms are grasping, funny, gross, weird, sad―in other
words, they’re a lot more interesting and relatable than middle-aged mothers in pop culture are
usually allowed to be... This is a book with bite."―Bookriot Best Comics of 2020"It’s extremely
relatable, because the character work is so strong. All their hopes and flaws keep the narrative
running, and its power increases when we see how badly people can treat each other... D&Q
keeps bringing treasures from around the world to Canada. Long may that continue."―The



Toronto Star"Seeming at first unconventional, one gets the sense that the women in Moms are
not necessarily so; Ma simply affords them the type of interiority not usually granted to their
demographic, while providing a warts-and-all look at long-term female friendships."―Winnipeg
Free Press"Offering a unique account of contemporary Korea and the world from the
perspective of women who might otherwise be overlooked, [Moms] would be a solid addition to
any adult collection."―Library Journal"Yeong-shin Ma writes with great sympathy of the
struggles of these middle-aged women, portrayed as humans and not caricatures." ―Asian
Review of Books--This text refers to the paperback edition.About the AuthorYeong-shin Ma was
born in Seoul, South Korea, in 1982. At twenty-five years old, after completing his military
service, he started drawing comics as part of an indie group. Ma began publishing webtoons in
2015. Moms is his first book to be published in English. --This text refers to the paperback
edition.
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Elogios a Redação Estratégica para UX“Junto com o design e a pesquisa, o conteúdo é um pilar
crítico no design da experiência do usuário para aplicativos, sites e jogos. Em Redação
Estratégica para UX, Torrey Podmajersky demonstra habilmente como incorporar conteúdo à
estratégia geral de produtos desde o início. Todos, desde estudantes a profissionais
experientes, obterão informações valiosas com este livro.”MONETA HO KUSHNER, GERENTE
DE DESIGN DE PRODUTOS“Uma excelente UX é uma das maneiras mais fáceis e rápidas de
melhorar seu produto e Redação Estratégica para UX vai ajudá-lo a chegar lá. Se estiver
criando algum produto que inclua qualquer tipo de texto, deveria manter este livro sobre sua
mesa para referência.”LAURA KLEIN, DIRETORA, USERS KNOW“Redação Estratégica para
UX já devia ter sido lançado, pois está repleto de dicas e estratégias passíveis de
implementação. É leitura obrigatória para todos os que escrevem para experiências digitais, as
projetam ou influenciam em sua criação.”JENNIFER HOFER, ESTRATEGISTA DE CONTEÚDO
UXTorrey PodmajerskyNovatecSão Paulo | 2019© Novatec Editora Ltda. [2019].Editor: Rubens
PratesTradução: Luciana do Amaral TeixeiraRevisão gramatical: Tássia CarvalhoEditoração
eletrônica: Carolina KuwabataHistórico de edições impressas:Outubro/2019 Primeira
ediçãoNovatec Editora Ltda.Rua Luís Antônio dos Santos 11002460-000 – São Paulo, SP –
BrasilTel.: +55 11 2959-6529Email: novatec@novatec.com.brSite:Twitter:Facebook:LinkedIn:
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[ Prefácio ]A redação UX é o processo de criação de palavras em experiências de usuários (UX
– User eXperiences): títulos, botões, rótulos, instruções, descrições, notificações, alertas e
controles vistos pelas pessoas. Também inclui informações de configuração, experiência da
primeira execução e conteúdo de ajuda que dão aos usuários a confiança necessária para
seguir adiante.Quando uma organização depende de seres humanos comportando-se de
maneira específica – comprando ingressos para eventos, jogando ou usando o transporte
público –, as palavras são ubíquas e eficientes. Elas podem ser vistas em telas, cartazes,
anúncios e artigos, ou ouvidas em dispositivos e vídeos. O texto pode ser mínimo, mas é muito
valioso.O que essas palavras fazem, como as escolhemos e como sabemos quando
funcionam? Este livro fornece estratégias para que a redação UX seja usada para ajudar a
alcançar os objetivos das pessoas enquanto as organizações as convertem, engajam, apoiam
e atraem a voltar. A voz da marca é estruturada em todo o conteúdo para que a marca seja
reconhecível para seu público. Padrões de texto UX comuns são aplicados para facilitar e
democratizar a tarefa de escrever enquanto o conteúdo UX é avaliado quanto a sua
eficiência.Quem deve ler este livroSe precisar redigir conteúdo UX como parte de seu trabalho
habitual, pode ser que você seja um profissional de marketing, redator técnico, designer UX,
proprietário do produto ou engenheiro de software. Este livro vai equipá-lo com conhecimento
sobre quais os objetivos que o conteúdo UX pode alcançar, frameworks para escrevê-lo e
métodos para avaliá-lo.Se você é ou será um redator UX, ou se é um gerente ou líder que quer
apoiar um redator UX de sua equipe, este livro também lhe oferece métodos para demonstrar o
valor da redação UX e o impacto que ela causa. Neste livro, é possível encontrar processos e
ferramentas para fazer o trabalho de redação e estabelecer parcerias com design, negócios,
jurídico, engenharia, produto e outros stakeholders de forma saudável, criativa e
escalável.Como este livro está organizadoO Capítulo 1 explica por que o conteúdo UX é
importante e como ele se integra ao ciclo de vida de desenvolvimento de software.O Capítulo 2
oferece uma estrutura para a voz da marca na experiência a fim de alinhar o conteúdo UX aos
princípios do produto.O Capítulo 3 descreve um processo de design de conteúdo-primeiro
(content first) para o texto UX enraizado no diálogo.O Capítulo 4 fornece 11 padrões para o
texto UX e demonstra como funcionam na voz das marcas que oferecem as experiências de
exemplo.O Capítulo 5 apresenta um processo de quatro fases de edição de texto UX para que
ele seja significativo, conciso, dialógico e claro.O Capítulo 6 descreve três métodos para avaliar
o efeito e a qualidade do conteúdo UX: medição direta, pesquisa UX e análise heurística.O
Capítulo 7 recomenda ferramentas e processos para a redação UX, incluindo esboço de texto,
gerenciamento de revisão de conteúdo e acompanhamento do trabalho.O Capítulo 8



compartilha um plano de 30-60-90 dias para progredir e ser bem-sucedido como o primeiro
profissional de conteúdo UX em uma equipe.O Capítulo 9 conclui com conselhos sobre priorizar
o trabalho de redação UX a ser feito.Exemplos ao longo deste livro vêm de três organizações
fictícias e suas experiências:• Sturgeon Club, um aplicativo para participantes de um clube
social.• ’appee, um jogo social no qual os jogadores competem por meio do envio de
imagens.• TAPP, um aplicativo para pessoas que usam uma viação regional.Para maior
clareza, resumi os termos para as ideias mais importantes neste livro:• Experiência é o
aplicativo, software ou outra interação projetada que a organização está criando e para a qual o
redator UX está produzindo conteúdo UX.• Organização é o corpo cívico, instituição pública,
empresa privada ou outra entidade que produz ou encomenda a experiência.• Equipe é o
grupo de seres humanos com o qual o redator UX colabora.• Usuários são os seres humanos
que usam as experiências. Termos específicos para as pessoas dependem da experiência: as
pessoas que usam o clube Sturgeon são sócios, pessoas que usam ’appee são jogadores e
aqueles que usam a Tapp são passageiros.• Redator UX é o título genérico usado para o
integrante da equipe responsável pelo conteúdo UX. Outros títulos usados na indústria incluem
estrategista de conteúdo UX, designer de conteúdo, desenvolvedor de conteúdo e copywriter.•
O conteúdo UX é o resultado do trabalho do redator UX que ajuda diretamente as pessoas a
usar a experiência. Texto UX é o subconjunto de conteúdo UX formado pelas palavras usadas
nas interfaces. Outros nomes da indústria para o texto UX incluem microtexto, editorial, texto da
interface do usuário e strings.Por que escrevi este livroO conteúdo UX tem sido meu foco
profissional nos últimos nove anos. Comecei como redatora UX no Xbox em 2010, criando
experiências para os milhões de pessoas que jogam nos consoles Xbox 360, Xbox Live e Xbox
One. Em seguida, trabalhei na conta da Microsoft e fui a primeira redatora UX para Microsoft
Family e Microsoft Education. Também fui a primeira redatora UX e estrategista de conteúdo
para o marketplace OfferUp.com, que ajuda milhões de americanos a comprar e vender em
suas comunidades. Ao terminar este livro, estou como a primeira estrategista de conteúdo UX
para duas equipes no Google.Amo criar experiências que ajudem as pessoas. Para mim, isso
inclui experiências que ajudam as pessoas a se tornarem redatores UX. Quero mais colegas,
mais redatores UX que desenvolvam métodos ainda melhores para criar grandes experiências.
Nós, redatores UX, não temos um conjunto comum de frameworks, ferramentas ou métodos
que abordem os desafios exclusivos do conteúdo que produzimos. As organizações e gerentes
que querem nos contratar podem reconhecer um “problema de palavra”, mas têm dificuldades
para descobrir quem contratar, como nos apoiar e que impacto esperar.Este livro foi concebido
quando percebi que não podemos ter uma comunidade ou disciplina de redação UX até que
tenhamos algumas ideias básicas em comum. Precisamos compartilhar as expectativas com
relação ao que o conteúdo UX pode fazer, as melhores práticas para que ele faça o que pode
fazer e os métodos para avaliar seu efeito. Escrevi este livro para compartilhar meus
frameworks, ferramentas e métodos para criar conteúdo UX e para dividir meu encorajamento e
entusiasmo por usar o conteúdo UX para ajudar pessoas e organizações a alcançar seus



objetivos.AgradecimentosSou grata às equipes com as quais trabalhei nas experiências para
Xbox, Windows, Microsoft Education, OfferUp e Google. Tudo o que sei sobre redação UX,
aprendi enquanto trabalhava com vocês, pessoas maravilhosas. Um agradecimento especial
àqueles que me pressionaram a criar um texto melhor, encontrar melhores soluções, entreter os
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desafios.Obrigada, Michelle Larez Mooney, por me ensinar como escrever para UX. Você
estava no meu primeiro ciclo de entrevistas antes de me tornar uma redatora UX e me ensinou
todo o ofício. Com exemplos, me ensinou a criar parcerias eficientes com as equipes de
engenharia, produtos e localização. Além disso, mostrou como me envolver tão profunda e
eficazmente que o valor do trabalho era inegável.Obrigada, Elly Searle, por ter a ideia e me
encorajar a fazer meu primeiro curso de redação UX. Você me estimulou a começar e tornou o
sonho realidade ao falar com Larry Asher na Escola de Conceitos Visuais. Aprendi muito sobre
como articular o que posso oferecer e pedir o que preciso. Foi um prazer dar aulas com você e
tirar proveito de seu entusiasmo, dedicação e insights.Obrigada, Michaela Hutfles, por seu
coaching, mentoria e amizade. Minha carreira em UX não seria possível ou prazerosa sem sua
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lo.Obrigada, Jess Haberman e Angela Rufino e toda a brilhante equipe da O’Reilly por acreditar
neste livro, sugerir caminhos alternativos e me oferecerem suporte ao longo de todo o processo.
Agradeço também aos primeiros leitores e revisores técnicos que ajudaram a tornar este livro
mais legível e útil.Por fim, obrigada, Dietrich Podmajersky, meu incrível parceiro. Sua confiança
de que meu trabalho é mais importante que as tarefas domésticas, seu apoio enquanto dedico
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[ 1 ]Por quê: Alcançar as metas das pessoas e da organizaçãoSe você acha que um bom
design é caro, deveria verificar os custos de um design ruim.–RALF SPETH, CEO DA JAGUAR
LAND ROVER“Precisamos contratar alguém para corrigir as palavras!” Escutei esta frase de
muitas pessoas de equipes nas quais trabalhei e de muitos líderes de UX com os quais
conversei. Em cada um dos casos, a pessoa consegue identificar os pontos na experiência
onde as palavras estão “inadequadas”. Essas pessoas reconheceram que corrigir as palavras
ajudaria sua organização ou as pessoas que utilizam sua experiência a avançar de modo
significativo.Em cada um dos casos que vi, há correção suficiente para manter uma pessoa
ocupada por anos, mas corrigir as palavras nunca será o bastante. Considere esta metáfora:
uma experiência com palavras inadequadas é como uma casa com paredes quebradas. Corrija



as palavras assim como consertaria as paredes.Se houver somente uma parede quebrada, se
ela foi construída com solidez e o buraco não afetar os suportes elétrico, hidráulico e
arquitetônico dos quais a construção necessita, podemos corrigir com baixo custo. Quando
uma experiência é construída com terminologia, voz da marca e arquitetura de informação
consistentes e disponibiliza meios para localizar, manter, internacionalizar e atualizar seu
conteúdo, tudo o que precisamos fazer é corrigir as palavras.Quando esses aspectos não foram
considerados, e as rachaduras se espalham pelos sistemas elétrico, hidráulico ou de apoio à
construção, as palavras não conseguem consertar os buracos sozinhas.Ainda precisamos de
uma abordagem estratégica para corrigir a experiência subjacente. Precisaremos aplicar um
pouco de engenharia – neste caso, UX writing, ou redação UX – para corrigir as palavras e
sustentar a construção.Como benefício extra: consertar as paredes fará com que toda a
construção se torne mais sólida.O objetivo estratégico do conteúdo UX é alcançar dois
conjuntos de metas: aquelas pertencentes à organização responsável pela experiência e as
das pessoas utilizando a experiência.Alinhe as metas das pessoas e da organizaçãoVamos
considerar as metas do nosso primeiro exemplo hipotético de organização: a viação TAPP, que
é um sistema de ônibus regional em uma cidade. Como qualquer organização do ramo, a TAPP
está sob pressão constante para reduzir custos e demonstrar sua efetividade. Ela também
precisa ganhar dinheiro por meio de tarifas e impostos para manter a frota de veículos e pagar
seus funcionários.A TAPP se preocupa em fazer com que as pessoas experimentem andar de
ônibus, mas isso não é suficiente. É preciso construir uma relação com seus usuários de
maneira que eles escolham andar novamente de ônibus e optem por apoiar a viação por meio
de suas escolhas políticas. A empresa precisa estabelecer um ciclo virtuoso de engajamento e
reengajamento de seus passageiros.O ciclo começa quando a organização atrai as pessoas
(Figura 1.1). Em seguida, é necessário convertê-las, mas, como se trata de uma experiência, e
não simplesmente de uma venda, é preciso fazer com que os passageiros embarquem na
experiência e obtenham sucesso. Assim, as pessoas podem se envolver com a
experiência.FIGURA 1.1A visão da organização sobre o ciclo virtuoso da experiência.
Começando do topo, a organização atrai as pessoas, as converte, faz com que embarquem e,
então, as envolve na experiência. Para completar o ciclo virtuoso, precisamos transformar os
usuários envolvidos em fãs que atraem para a experiência e que são, eles próprios, atraídos a
voltar.A parte virtuosa do ciclo vem em seguida. A organização alcança um benefício tremendo
quando consegue transformar em fãs as pessoas que usam a experiência. Quando são fãs, as
pessoas não só preferem utilizar a experiência, mas também recomendam a outros, ajudando a
organização a atrair novos usuários. Essa transformação pode ocorrer porque a experiência é
excelente, é útil e, como em qualquer marca, reflete nas pessoas o que acreditam sobre elas
próprias.A transformação pode acontecer mesmo quando a experiência é interrompida. Seja
qual for a causa da interrupção (desastre natural, motorista ruim etc.), a organização pode tanto
perder o usuário quanto lhe dar apoio. Ao apoiar as pessoas na experiência, é possível retê-las
e envolvê-las no futuro. Quando a organização antecipa as possíveis interrupções e as corrige



antes que aconteçam, ela não só consegue manter o envolvimento dos usuários, mas também
aproveita o momento para transformar em fã uma pessoa que está somente envolvida na
experiência.As pessoas que a TAPP deseja atrair querem simplesmente chegar ao trabalho, à
escola, ao médico ou ao mercado. Tomar um ônibus pode ser a melhor opção, mas eles
precisam saber disso e precisam confiar no sistema. É possível que os usuários não conheçam
as metas da viação. Eles provavelmente não estão considerando a variedade de necessidades
que outros usuários podem ter, tampouco as metas mais ambiciosas da viação. É provável que
só estejam preocupados com tudo o que pode dar errado na viagem: tarifa indevida, perda de
uma baldeação, ônibus lotado, entre outros.Precisamos compreender o ciclo da perspectiva
das pessoas que usarão a experiência para encontrá-las onde estão (Figura 1.2). A primeira
tarefa é investigar e verificar o que sabem sobre o sistema. Elas não esperam ser atraídas ao
sistema, e não pensam em fazer parte do ciclo virtuoso da viação. Elas só desejam conhecer
suas opções.FIGURA 1.2No ciclo virtuoso, a organização e o usuário da experiência possuem
perspectivas distintas. Enquanto a organização atrai, converte, embarca, envolve e transforma,
o usuário investiga, verifica, compromete-se, configura, usa, corrige, escolhe e defende a
experiência. Ao perceber essa diferença de perspectiva e foco, a organização consegue tratar
de maneira mais efetiva as necessidades dos usuários.Enquanto a TAPP está tentando atrair os
usuários, eles estão investigando e verificando se vão receber o que precisam em tempo.
Enquanto a TAPP está preocupada em converter, o usuário está se decidindo ou se
comprometendo com a experiência. Enquanto a TAPP deseja embarcar e envolver o usuário,
ele espera entrar no ônibus, pagar, realizar a viagem e chegar ao seu destino.O usuário
frequente da TAPP tende a influenciar suas comunidades a recorrer ao serviço de ônibus. Por
meio de seu comportamento, ele faz com que andar de ônibus pareça fácil. Independentemente
de se considerarem defensores do transporte público ou não, essas pessoas ajudam a atrair
mais usuários para a viação.Selecione o conteúdo para alcançar as metasAo longo de todo o
ciclo virtuoso, o conteúdo ajuda a organização e os usuários da experiência a alcançar suas
metas. O tipo de conteúdo que ajudará nesse sentido varia segundo a posição das pessoas no
ciclo.No início, o conteúdo de marketing ajuda a TAPP a atrair as pessoas para se tornarem
passageiros. Elas interagem com o conteúdo a fim de investigar e verificar se a experiência será
adequada. Trata-se do marketing tradicional de anúncios e comunicados de imprensa, o
conteúdo de mídias sociais em tweets, blogs e postagens, artigos escritos em periódicos,
avaliações e classificações de produtos anunciados em websites e páginas de produtos nas
lojas de aplicativos (Figura 1.3).FIGURA 1.3Para uma pessoa que está investigando se a
experiência funcionará para ela, o conteúdo de marketing tradicional é adequado. Ele inclui
anúncios, páginas de produtos etc. Esses veículos atendem ao objetivo da organização de
atrair pessoas.Depois de conhecer a experiência, os usuários podem verificar se ela é
adequada para eles. Para optar por baixar o aplicativo da TAPP e tomar o ônibus (ou, para
outras experiências, comprar ou baixar o software), o usuário pode basear-se em
recomendações, avaliações, classificações de produtos e outros tipos de conteúdo (Figura 1.4).



Tudo isso ajuda a levar as pessoas ao ponto de compromisso.FIGURA 1.4Para uma pessoa
que está investigando se a experiência funcionará para ela, o conteúdo de marketing tradicional
é adequado. Ele inclui anúncios, páginas de produtos etc. Esses veículos atendem ao objetivo
da organização de atrair pessoas.Depois que o usuário se compromete, o marketing se encerra
para ele. Ainda é necessário, contudo, instalar a experiência. Além disso, o usuário precisa
saber como dar o primeiro passo (Figura 1.5). É aqui que começa o conteúdo UX.Um software
de consumo como o aplicativo TAPP pode demandar pouca configuração: talvez seja preciso
ativar a permissão de identificação de local, ou efetuar login para comprar bilhetes de ônibus.
Pode-se escrever texto para a UX da primeira interação com o aplicativo TAPP de maneira que
a pessoa consiga alcançar suas próprias metas logo na primeira vez em que usar a
experiência.Para sistemas que estão sendo usados no ambiente corporativo, talvez seja
necessário um número maior de configurações. Como complicador, sabe-se que o responsável
por decidir pela compra do software quase nunca é o responsável por sua configuração. Em
grandes empresas, um profissional de TI pode precisar definir permissões, implementar
configurações especiais ou fornecer dados que permitam que a experiência funcione para
aquela organização. A empresa que criou o software pode produzir um conteúdo UX para a
equipe de configuração e outro específico para aqueles que utilizarão a experiência no dia a
dia.FIGURA 1.5O embarque ajuda as pessoas a configurar a experiência. Experiências
diferentes podem demandar conteúdos distintos, que vão desde experiências de primeiro uso a
guias de primeiros passos e informações sobre como fazer.Uma vez que a experiência tenha
sido configurada, o texto UX principal assume o controle. Essas palavras são o tema da maior
parte deste livro. Trata-se de títulos, botões e descrições ou de comentários e instruções
verbalizados em experiências audíveis que constituem metade ou mais das interações que uma
pessoa pode estabelecer com uma experiência. Se contar com conteúdo intrínseco, como um
jogo ou um aplicativo de finanças ou mapeamento, há um conteúdo especial pelo qual o
usuário espera: a narrativa do jogo, as informações financeiras e os mapas. A TAPP precisa
disponibilizar informações sobre horários e rotas, bem como dados a respeito das tarifas. Para
que a experiência seja bem-sucedida, os usuários precisam destas informações também
(Figura 1.6).O conteúdo instrucional ainda tem valor, seja em artigos na central de ajuda ou
incorporados ao contexto UX. Algumas vezes, as pessoas precisam de encorajamento para dar
o próximo passo. O papel do conteúdo instrucional é oferecer aos usuários encorajamento e
instrução quando desejarem.FIGURA 1.6Quando estão utilizando a experiência, as pessoas
interagem com palavras em títulos, botões, descrições e outros textos da UX, bem como em
alertas e outros conteúdos de jogos ou consumíveis.Às vezes, o uso da experiência não é fácil.
Talvez o passageiro da TAPP tenha se esquecido de atualizar as informações sobre a data de
validade do cartão de crédito ou um ônibus tenha sua rota alterada em razão de uma
emergência. A organização pode recorrer a alertas e mensagens de erro para informar o
usuário e ajudá-lo a alcançar suas metas (Figura 1.7). O usuário pode buscar conteúdo para
solução de problemas, que pode ser oferecido pela empresa por meio de chatbot, central de



ajuda, canal no YouTube ou roteiros para o pessoal de suporte.Auxiliar os usuários a superar
uma experiência interrompida pode transformá-los em fãs, mas existem outros meios de se
alcançar o mesmo. Conceder insígnias para diferentes níveis de envolvimento e permitir que
classifiquem a experiência significa que os usuários possuem algo que lhes é exclusivo e que
perderiam caso fossem para uma experiência diferente.A experiência também pode criar
comunidades. Há muitos exemplos disto: entusiastas que se reúnem em fóruns para discutir
jogos, pessoas que anunciam na mesma plataforma de vendas ou professores que utilizam o
mesmo sistema de gestão de aulas particulares. Entusiastas da experiência que se encontram
em fóruns para compartilhar dicas e truques e para serem reconhecidos como
especialistas.FIGURA 1.7Quando há uma ruptura na experiência, a organização pode
providenciar mensagens de erro, alertas e conteúdo para solução de problemas.As
organizações podem aumentar a atratividade de sua experiência, bem como de sua marca, por
meio da oferta de fóruns, treinamentos e conferências para dar aos fãs possibilidades para
atrair novos usuários (Figura 1.8). Juntas, as experiências que uma empresa oferece formarão
um volume enorme de conteúdo (Figura 1.9) que funcionará como um elo comum ao longo da
relação entre a organização e as pessoas que compram, configuram, usam e se tornam
defensoras da experiência.Atualmente, poucas empresas planejam seu conteúdo ao longo do
ciclo. Sem o marketing que atrai e convence as pessoas a usar a experiência, a organização vai
fracassar. Entretanto, sem conteúdo para embarcar, engajar e dar apoio, a experiência vai falhar
no envolvimento e na transformação dessas pessoas em defensores. É com a redação UX que
criamos esse conteúdo.FIGURA 1.8Para dar às pessoas mais motivos para preferirem esta
experiência e esta empresa, a experiência pode incluir um valor intrínseco que não está
disponível fora dela e criar comunidades em torno de seu uso para ajudar a atrair mais
usuários.FIGURA 1.9Exemplos de conteúdo que as organizações usam para conscientizar as
pessoas, atraí-las, engajá-las e convencê-las a voltar. A empresa se beneficia quando o
conteúdo é planejado como um sistema.Identifique propósitos, oportunidades e restriçõesA
redação começa onde todo projeto e engenharia se iniciam: identificando os propósitos, as
oportunidades e as restrições. Antes de começar a escrever, o redator precisa identificar as
metas tanto de quem vai usar a experiência quanto da organização que a oferece.Para
identificar as metas para uma experiência, o redator precisa trabalhar em parceria com as
pessoas que as compreendem e definem – proprietário do produto, designer, profissional de
marketing, pesquisador, engenheiro (não é uma lista exaustiva) – e com aqueles que usarão a
experiência. Desde o início da ideação e do desenvolvimento, o redator precisa participar das
reuniões, descobrindo e definindo a experiência em colaboração com a equipe.O propósito
principal do texto é alcançar os objetivos da organização e das pessoas usando a experiência,
mas ele também tem a função de proteger ambos os grupos. Por exemplo, as pessoas que
utilizam a experiência devem compreender corretamente como seus dados são utilizados e
protegidos. Analogamente, a organização precisa proteger seu dinheiro, seu tempo e sua
energia de responsabilidades legais.Desde o começo, o redator UX precisa conhecer as



restrições do negócio, inclusive os recursos disponíveis para localização e os cronogramas
para coordenar a engenharia e o conteúdo UX com o conteúdo de marketing, vendas e suporte.
Também é preciso saber em quais idiomas as pessoas que usam a experiência são fluentes,
quais dispositivos utilizam e em quais contextos. À medida que a experiência se desenvolve, é
preciso conhecer as restrições técnicas, de exibição e de design (como extensão máxima de
URLs e tamanhos das caixas de texto), quais textos precisam ser codificados antes que o
hardware seja enviado e quais podem ser atualizados por meio de serviços locais.A redação
UX, assim como o design e a codificação para UX, é um processo de design e engenharia.
Trata-se de um processo iterativo de criação, avaliação e iteração (Figura 1.10).Para atrair as
pessoas para a experiência, as palavras precisam embasar a conversa naquilo que os usuários
já compreendem. Com a equipe, o redator UX pode realizar pesquisa exploratória fundamental
sobre o contexto para a organização e as pessoas que utilizarão a experiência.FIGURA 1.10A
redação para UX é um processo iterativo de criação, avaliação e iteração.Nesta pesquisa
inicial, o redator UX pode ouvir tópicos sensíveis com os quais a experiência precisará lidar
com cuidado, incluindo palavras com conotação ofensiva. Se envolver dinheiro, saúde,
privacidade ou crianças, é possível que se apliquem restrições legais ou regulatórias complexas
à experiência. É essencial compreender essas restrições antes de projetar a voz da
marca.Agora que já se sabe para onde se quer ir, e se conhecem as ferramentas e limitações
impostas, pode-se começar a parte mais criativa: imaginar como se chega até lá.Imagine e
teste soluçõesPara redatores, a parte mais criativa do processo de design e engenharia pode
ser tão imersiva quanto encenar a conversa entre o usuário e a experiência, ou tão simples
quanto adaptar a uma nova situação um texto que funcionou anteriormente. A tarefa é imaginar
diversas soluções distintas dentre as quais a equipe possa escolher em qual dará
continuidade.Esse processo de imaginação e teste não é uma atividade solitária: é muito mais
difícil imaginar o melhor conjunto de possibilidades quando somente você contribui. Embora
redatores UX sejam responsáveis por recomendar as melhores ideias para o conteúdo UX, eles
não são os únicos com boas ideias em relação às palavras. As melhores equipes de trabalho
incluem profissionais familiarizados com oportunidades e limites técnicos, legais ou financeiros,
além das pessoas que utilizarão a experiência. Eles podem ser experientes ou novatos,
entusiastas ou céticos, fãs da organização e especialistas em exclusão1 que provavelmente
não poderão utilizar a experiência se não forem incluídos desde o início.Esse grupo de trabalho
pode participar das atividades formais de design, como design sprint, brainstorming ou
exercícios de design conversacional que são apresentadas no Capítulo 3. Eles também
colaboram informalmente, em tempo real ou de modo assíncrono. O redator UX participa com
seu talento especial para identificação das palavras e frases que unem o grupo. Ele ajuda a
equipe a descobrir os diferentes termos que utilizam, contribui na compreensão de ideias por
meio do esclarecimento de palavras e definições e auxilia na articulação das soluções
emergentes de modo que todo o grupo compreenda.Após serem imaginadas, as soluções
precisam ser testadas. Compreender o que funciona ou não nas diferentes propostas é



essencial para o grupo escolher a melhor alternativa. A partir da pesquisa em andamento, os
redatores identificam as palavras que as pessoas já usam e as frases que combinam com elas.
Redatores e pesquisadores UX podem formalizar perguntas que descubram as palavras que as
pessoas preferem usar. Designers UX precisam criar o fluxo de ponta a ponta, em especial para
as possibilidades mais comuns. O redator UX refina as palavras trabalhando em parceria com
os designers. Para garantir que interações, design visual e texto dos projetos funcionem juntos,
é preciso rascunhar todo o texto UX. Em seguida, é preciso compartilhar as melhores opções
por meio de ferramentas que toda a equipe possa acessar.A redação do texto UX é iterativa e
se inicia com palavras mais rudimentares que são substituídas por palavras mais adequadas.
Esse é um processo que se repete até que se encontrem as melhores palavras. É assim que se
faz um texto significativo e protetor, mas também conciso, conversacional e reconhecível como
oriundo de uma marca.Por fim, a equipe se prepara para lançar a experiência, o recurso ou a
atualização. Como os redatores UX podem ser os únicos responsáveis por encadear as
palavras ao longo das diferentes interfaces, eles podem ser um dos poucos integrantes da
equipe com uma visão ampla, embora detalhada, de toda a experiência. Esse profissional pode
ser de grande ajuda para os parceiros de suporte, marketing, RP e vendas, já que possuem o
conhecimento exato e detalhado sobre quais botões devem ser pressionados e sobre o
significado exato de cada mensagem de erro.Resumo: As palavras fazem as experiências
funcionaremNeste livro, forneço exemplos, ferramentas e recomendações concretos para o
redator UX. Nem sempre, entretanto, o processo é tão claro quanto descrevi neste capítulo.
Algumas vezes, por exemplo, as experiências são criadas sem metas bem definidas. Em outras,
o redator UX é também o designer, ou o dono do produto, o engenheiro de frontend ou o
profissional de marketing. Às vezes, a equipe (ou o responsável) não prepara diferentes
alternativas e apresenta uma única visão. Muitas equipes não sabem que há muito o que fazer
com as palavras, tampouco sabem como lidar com um redator.Mesmo que seus processos de
design e engenharia não sejam ideais, quero encorajá-lo a considerar suas opções na criação
de conteúdo UX estratégico excelente. Se sua organização ou equipe quiser avançar sem
compreender seu propósito, tudo bem. Você pode identificar sozinho os objetivos (voz da
marca, Capítulo 2). Pode imaginar você mesmo um texto novo (design conversacional, Capítulo
3). Pode testar suas opções com táticas de guerrilha e pesquisa UX ou com heurísticas, além
de estimar o impacto que o texto final pode causar (medição, Capítulo 6). Pode defender um
texto que seja conversacional, conciso e significativo (edição, Capítulo 5) e escrevê-lo mais
rapidamente aproveitando-se de padrões (padrões de texto, Capítulo 4). Você pode, inclusive,
usar as métricas de experiências bem-sucedidas da organização e relacioná-las ao texto
(medição, Capítulo 6). E, se você está iniciando a redação UX para sua equipe, pode socializar
as possibilidades (plano de 30/60/90 dias, Capítulo 8).1 Em Mismatch: How Inclusion Shapes
Design (MIT Press, 2018), Kat Holmes define os especialistas em exclusão como pessoas que
experimentam as maiores incompatibilidades quando utilizam sua solução ou que podem ser
as mais negativamente afetadas.



[ 2 ]Voz da marca: Eles o reconhecemPodem esquecer o que você disse, mas nunca
esquecerão como os fez sentir.—DESCONHECIDO, ATRIBUÍDO A MUITOSOs seres humanos
são afetados por suas interações e não se esquecem do sentimento que associam às
experiências. Como organização responsável, desejamos que se lembrem como as
experiências os fizeram sentir. Esse sentimento torna as experiências reconhecíveis,
consistentes e distintas daquelas oferecidas pelos concorrentes. A voz da marca é o conjunto
de características que permitem que o conteúdo crie esse sentimento.Conforme visto no
Capítulo 1, a organização usa o conteúdo ao longo de sua relação com as pessoas. Quando a
voz da marca é consistente por todo o ciclo virtuoso, a afinidade com a marca se fortalece. As
pessoas podem ser mais leais a experiências e organizações que reconhecem. Por outro lado,
se não projetarmos como o conteúdo dará apoio a esse sentimento, a pessoa pode sentir
qualquer coisa: afeição, repulsa, lealdade, aversão ou uma confusão que a torna
desapegada.Os muitos integrantes da equipe que escrevem o conteúdo são a maior barreira
para essa consistência. Algumas vezes, eles estão em departamentos diferentes de uma
enorme organização e nem sequer se conhecem. Dispor de uma descrição comum ajuda as
diversas equipes a criar uma voz coesa para a marca.Quando trabalhei na Microsoft em 2010,
por exemplo, a voz para o console Xbox 360 era: “O console fala como se estivéssemos
sentados ao lado deles, ajudando-os a jogar”. O “deles” foi muito bem compreendido: os
entusiastas do console que só queriam jogar. A maneira como nos sentamos ao lado deles
pode ser mais detalhada: “Não somos o cara que toma o joystick e resolve o problema”, o que
poderia inspirar aversão, desapontamento ou frustração, “mas aquele que lhe dirá exatamente
o que fazer, para facilitar as coisas”, para inspirar sentimentos de camaradagem, realização e
pertencimento. Como o papel de jogador e de pessoa sentada ao sofá era muito familiar à
equipe construindo o produto, a definição e documentação da voz do console foi simples.À
medida que o Xbox começou a compreender que seu público ia além dos entusiastas por
videogame, adaptamos a voz. Independentemente de quem estivesse jogando ou usando o
console para assistir à televisão ou ouvir música, a experiência deveria ser positiva.
Redefinimos a voz da marca de modo que se tornasse “clara, casual e os mantivesse
conectados”. Concentramos o sentimento em jogo, realização e diversão.Essas descrições
informais de voz da marca são tão fortes quanto a compreensão consistente dela. Fazer com
que toda a equipe compreenda a descrição é um grande desafio, já que nenhum grupo é
monolítico. Os seres humanos terão “sentimentos” distintos pelas palavras. Mesmo os falantes
da mesma língua vêm de diferentes regiões e possuem experiências variadas. Quando
diferentes equipes precisam usar a mesma voz, elas podem trabalhar isoladas umas das
outras.Para a mudança na voz do Xbox, colocamos cartazes pelo edifício para divulgar as
palavras. Criamos um endereço de email especial para que qualquer um – de operações a
desenvolvimento – pudesse solicitar auxílio à equipe de redação UX. Essa equipe utilizava
design crítico, sessões de brainstorming e revisões de texto por pares para que todos
estivessem alinhados.Quando não existe equipe de redação UX, o processo de



desenvolvimento e alinhamento do texto à voz da marca precisa ser gerido por toda a
organização. Mesmo que a responsabilidade pelo texto esteja centralizada em uma única
pessoa, ela não terá tempo suficiente para todo o trabalho e, algumas vezes, o conteúdo UX
precisará ser criado sem ela. Quando encarei esse desafio na OfferUp, criei um quadro para
definir voz que queríamos para a marca de maneira que qualquer um na empresa pudesse
utilizá-la.Três exemplos de experiênciasExiste uma máxima na redação de ficção que diz que
cada personagem deve ser reconhecido a partir de seu diálogo: como falam e sobre o que
falam. Esse é também um bom objetivo para a voz da marca na experiência; que as pessoas
que a utilizam possam reconhecê-la a partir de qualquer trecho de conteúdo. Assim, quando
encontrar uma mensagem da organização em sua tela, o usuário consegue reconhecê-la de
imediato, sabe que é legítima e confia nela.Para demonstrar, inventei três experiências
diferentes (Figura 2.1), uma das quais apresentei no Capítulo 1, a da TAPP.• O Sturgeon Club,
um aplicativo exclusivo para sócios do clube com informações sobre eventos, reserva para uso
das instalações, pagamento de mensalidades, cardápio e calendário.• ’appee, um jogo social
casual com desafios diários. Os jogadores competem e ganham prêmios enviando imagens de
acordo com um tema. Eles também avaliam as imagens de outros jogadores, fazem
comentários e compram itens com as imagens impressas.• TAPP, uma experiência web de
uma viação de ônibus regional com informações atualizadas sobre rotas e regiões. Os
passageiros conseguem encontrar percursos, pagar tarifas e gerenciar a conta.Não tenho a
intenção de promover uma visão de design com esses aplicativos. O objetivo é demonstrar que
os mesmos princípios de conteúdo UX se aplicam a diferentes escolhas. Represento cada
experiência como se ela aparecesse em um dispositivo móvel, mas as do Sturgeon Club e da
TAPP poderiam facilmente ser aplicações web.Profissionais que criam experiências para o
ambiente corporativo, como software de contabilidade ou TI, perceberão que todas são
experiências de consumidores ou público geral. Escolhi esses três exemplos porque nos
permitem comparar certas similaridades e diferenças no texto UX. Embora existam desafios
significativos que são exclusivos de experiências projetadas para o trabalho, os padrões e as
ferramentas apresentados neste livro aplicam-se a ambos.
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Júlio Lira, “Guia básico do Writing. Levando em conta que se trata de uma área nova, com
contornos ainda não tão bem delimitados e bastante espaço para crescimento e novas
discussões, Redação Estratégica para UX firma as bases do Writing de maneira acurada,
trazendo insights robustos e frameworks de aplicação prática em times que estão contratando
seus primeiros writers ou naqueles já consolidados.”

Cliente Ebook Library, “Onde é a opção 6 estrelas?. Sem dúvidas, está no top 5 de melhores
livros técnicos que já li!A autora compartilha a receita do bolo e ainda mostra como fazer. Ela dá
a faca e o queijo na sua mão.Quem disser que o livro é ruim, é porque quer aparecer ou está
mesmo é com uma baita dor de cotovelo pela sabedoria de UX Writing compartilhada por
Torrey.Só a agradecer e prestigiar a todos os envolvidos que fizeram este livro acontecer (e
agora em português, para ninguém colocar defeito de que só tem em outros
idiomas)Abraços,Pablo Gauna”

Paula Cristiane Silva, “Bons insights, sem uma "versão em português". Texto técnico direto com
bons insights sobre como produzir conteúdo. Vale a leitura para quem produz qualquer tipo de
conteúdo, mesmo que não seja de UX. A versão em português poderia ter sido melhor
trabalhada com as nuances da nossa língua, já que é um livro sobre escrita, o que não
aconteceu - é apenas uma tradução, então alguns exemplos e métricas são mais voltados para
o inglês.”

Cliente Ebook Library, “Perfeito para quem quer saber sobre UX Writing. Apesar de ser um livro
curto pelo número de páginas, seu conteúdo é denso. Torrey te pega pela mão e caminha em
diversos pontos importantes na formação de um produto com um bom redator. Tem exemplos
que facilitam o entendimento de conceitos e trás insights valiosos.A edição do livro físico tem
uma folha de gramatura ruim e as primeiras páginas vieram com um pequeno amassado, mas
nada disso modifica o conteúdo importante que trás consigo.”

Mayara Pillegi, “O que e como fazer UX writing. A cultura de UX nas empresas está em
diferentes níveis de maturidade. E a área de UX writing na maioria das vezes está em um nível
bem inicial. Este livro ajuda não só a explicar como realizar algumas atividades de UX writing,
mas também como se posicionar na empresa pra gerar mais consciência sobre a importância
da disciplina. Eu indico a leitura para writers, designers, gestores de filmes de UX e produteiros.”

The book by Torrey Podmajersky has a rating of  5 out of 4.8. 56 people have provided feedback.
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