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SOBRE O WORKSHOP
Neste workshop de iniciação ao UX Writing focado em vendas, os
participantes terão a oportunidade de desenvolver competências
valorizadas no mundo cada vez mais phygital.
Escrever para melhorar a experiência de uma interação com
comércio eletrônico é aproximar as pessoas e utilizar das melhores
técnicas, com a finalidade de transformar a jornada, deixando-a
mais humana e inclusiva.

REQUISITOS
Conhecimento sobre
escrita / redação
publicitária e/ou
copywriting.

PÚBLICO-ALVO 
Profissionais que atuem com criação de conteúdos, estudantes de
marketing e áreas da comunicação, ou ainda, em transição para
áreas de redação, copy e UX Writing.

Carga Horária: 08hs
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução ao UX Writing

- O que é o UX writing 
- O que faz um UX writer 
- O papel do UX Writer no processo de
Design Thinking e outros frameworks

- A ciência da leitura
- Linguagem
- Voz, tom e estilo
- Acessibilidade
- Empatia

Boas Práticas 4 Descrição de Produtos
no E-commerce 

Escrita centrada na
pessoa usuária

- Caixas de diálogo pop-up
- Microcopy e tooltips
- Botões, links e call to action
- Formulários
- Notificações push
- Mensagens de erro
- Mensagens de sucesso

- O que é? Porque é importante?
- Atividades comuns: Lojas físicas e
digitais
- Ferramentas
- UX Writing: técnicas das vendas online
na prática



EQUIPAMENTO CERTIFICAÇÃO
Um computador conectado à internet
(preferencialmente através de cabo de
rede), webcam e microfone.

Após o término do workshop você
receberá um certificado digital, que inclui a
carga horária total do workshop, data, tema
e assinatura da coordenação.
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(+ 351) 210 182 455
geral@edit.com.pt
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(+ 351) 224 960 345 
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EDIT.
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EDIT. 
São Paulo
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Bela Vista | São Paulo

 +55 11 97647-4890

edit-brasil@weareedit.io 

Em caso de cancelamento do workshop por parte da EDIT., o valor pago pelo
estudante será reembolsado integralmente. Caso o cancelamento seja
efetuado pelo estudante em qualquer prazo, será devido uma multa de 10%
(dez por cento) do valor pago. Não será restituído o valor da inscrição após o
início do workshop.

A EDIT., livre de quaisquer ônus para com os estudantes, poderá utilizar a sua
imagem e voz para fins de divulgação do workshop e das suas atividades,
podendo, para tanto, reproduzi-los ou divulgá-los nos seus canais de
comunicação. A EDIT. reserva-se ao direito de alterar datas e horários ou
mesmo cancelar workshops de acordo com um número mínimo de
interessados. Nesse caso, todos os inscritos serão previamente avisados, até
24 horas antes do início do workshop.

NOTAS


