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Como virar a chave e
transformar a documentação

em aliada no seu projeto



Do que vamos falar?

Para isso, vou te
apresentar a área de

Technical Writing

Por fim, abrir pro
bate-papo :D

Mostrar como
encaixar doc no seu

projeto e seus ganhos

Contar sobre o que
é documentação



Jornalista especializada em Comunicação e Marketing
Digital, que migrou para tecnologia em 2019.

 
Technical Writer Lead no time de Developer Relations &

Open Source da Zup Innovation. 
 

Comunicadora que, em 7 anos de trajetória, trabalhou com: 

ux writing e
technical writing

E quem sou eu?

marketing de
conteúdo + SEO

social
media



DocumentaçãoDocumentação
O que é
Como funciona?



O que é documentação?



https://blog.prototypr.io/software-documentation-types-and-best-practices-1726ca595c7f

Tipos de documentação



Tipos de documentação

"Quero saber como funciona, o que
é, por que usar, para que serve".

Documentação funcional

Objetivo: adquirir conhecimento



Tipos de documentação

Como faço tal configuração? Qual o
passo a passo?

Documentação de tutoriais

Objetivo: executar uma ação



Tipos de documentação

Como funcionam? O que devo fazer
para consumir uma API?

Documentação de API

Objetivo: catalogar as APIs de
um sistema



Tipos de documentação

Tenho um problema e quero
resolver. Como eu faço?

Troubleshooting

Objetivo: resolver problemas, 
dar soluções para um erro comum



Outros tipos de documentos...

Documentação
técnica de produto

Manuais de uso
 (user guides)

FAQ, help centers ou
páginas de suporte

Materiais de
treinamento

Release
 Notes

Documentação
 de design (DS)

Vídeos 
tutoriais



Outros tipos de doc

Documentação
técnica de produto

Manuais de uso
 (user guides)

Documentação
 de design (DS)

São os documentos técnicos que
descrevem informações como: 

 
• O que é o produto?
• Para que ele serve?
• Como ele funciona?

• Quais são suas contraindicações?
• Quais são suas especificidades?

• Como realizo ações com o produto? 



Já estes formatos de conteúdo técnico
focam em: 

 
• Tirar principais dúvidas do

produto/serviço;
• Fazer o passo a passo de alguma tarefa;
• Resumir as principais novidades de uma

nova versão de um produto (release); 
• Compilar principais informações de um

tema para treinar em grupo.
 

FAQ, help centers ou
páginas de suporte

Vídeos 
tutoriais

Materiais de
treinamento

Release
 Notes

Outros tipos de doc



Tech o quê?
Conhecendo o tech writing

Tech o quê?



 “Technical Writing envolve comunicar informações
complexas para aqueles que precisam realizar uma

tarefa ou atingir um objetivo.” (STC)
 

O que é Technical Writing?

É a área da comunicação técnica responsável por
escrever, editar, traduzir ou compilar informações

técnicas - no geral, de alta complexidade - em
conteúdos técnicos úteis para o seu público.



Acompanha o desenvolvimento do produto e de suas
features para manter a documentação atualizada.

PLANEJAR

Define, com time de produto, qual o objetivo e público da doc e, a partir
disso, traça um plano de documentação.

A rotina de Tech Writers



Aplicar testes de usabilidade para avaliar a eficácia dos conteúdos
técnicos que foram criados.

Mapeia documentações antigas, edita essas docs ou mesmo lê
tickets de atendimento em busca de insights de melhoria da doc.

A rotina de Tech Writers

TESTAR/ PESQUISAR



Entrevista desenvolvedores, engenheiros e demais stakeholders em
busca das infos para montar a documentação.

Conversa com diferentes áreas dentro do desenvolvimento do
produto para alinhar as informações que circulam entre times.

A rotina de Tech Writers

MEDIAR/ENTREVISTAR



Motivos para você dar uma
chance para documentação

Como e por que doc?Como e por que doc?



Se a sua experiência com um
produto de graça é ruim, você

vai querer a versão paga?

Se a sua experiência com um
produto de graça é ruim, você

vai querer a versão paga?



Falta de documentação é o principal
motivo na decisão de não usar um
projeto open source

93%93%
60%60%

de quem desenvolve diz que a
documentação incompleta ou

desatualizada é um problema geral
quando se fala em open source.

das pessoas dizem que
raramente ou nunca contribuem

com o desenvolvimento da
documentação.



• Defina escopo
O quê?

Para quem? 
Por quê?

 
• Selecione

ferramentas de
trabalho e defina

prioridades e prazos. 

PLANEJAMENTO

Processo de documentação



• Defina escopo
O quê?

Para quem? 
Por quê?

 
• Selecione

ferramentas de
trabalho e defina

prioridades e prazos. 

• Crie o "esqueleto"
do seu documento.

 
• Defina a estrutura
de arquitetura da
informação da sua

documentação. 

PLANEJAMENTO ESTRUTURA

Processo de documentação



• Defina escopo
O quê?

Para quem? 
Por quê?

 
• Selecione

ferramentas de
trabalho e defina

prioridades e prazos. 

• Crie o "esqueleto"
do seu documento.

 
• Defina a estrutura
de arquitetura da
informação da sua

documentação. 

• Esboce seu primeiro
rascunho.

 
• Configure a

formatação de
acordo com a

arquitetura da info.

PLANEJAMENTO ESTRUTURA ESCREVER

Processo de documentação



• Defina escopo
O quê?

Para quem? 
Por quê?

 
• Selecione

ferramentas de
trabalho e defina

prioridades e prazos. 

• Crie o "esqueleto"
do seu documento.

 
• Defina a estrutura
de arquitetura da
informação da sua

documentação. 

• Esboce seu primeiro
rascunho.

 
• Configure a

formatação de
acordo com a

arquitetura da info.

• Editar e refinar o
rascunho da sua
documentação.

 
• Coletar feedbacks

do time para sua
versão final.

PLANEJAMENTO ESTRUTURA ESCREVER REVISAR

Processo de documentação



• Defina escopo
O quê?

Para quem? 
Por quê?

 
• Selecione

ferramentas de
trabalho e defina

prioridades e prazos. 

• Crie o "esqueleto"
do seu documento.

 
• Defina a estrutura
de arquitetura da
informação da sua

documentação. 

• Esboce seu primeiro
rascunho.

 
• Configure a

formatação de
acordo com a

arquitetura da info.

• Editar e refinar o
rascunho da sua
documentação.

 
• Coletar feedbacks

do time para sua
versão final.

• Finalize o
documento e o

publique.
 

• Comunique para o
time sobre a
entrega final.

PLANEJAMENTO ESTRUTURA ESCREVER REVISAR PUBLICAR

Processo de documentação



PLANNING
CRIAÇÃO 
DE TASKS

CURADORIA/
PRODUÇÃO

REVISÃO PUBLICAÇÃO

RETROSPECTIVA DEMO ASSISTIDA TESTE COM QA

O processo na Zup

Tem features com
impacto na doc?
São definidas as

prioridades e os prazos
de entrega, além de
quem vai atuar junto

com TWs na doc

Criação de issues no
github e da user story

da doc

Durante a sprint,
fazemos weeklies

com time para follow
up e ajudamos a

revisar o que já foi
produzido.

Revisamos as
versões finais do que
foi documentado e
encaminhamos pro

Hugo.
 

PR é "mergeado" e a
documentação é

oficialmente publicada

Demo de teste com as
novas features e doc
para testar ambas

Feedback sobre doc,
fazendo últimos

updates se necessário

Retrospectiva do
processo naquela sprint

e calibração para
próxima



Erin Mckean
Docs Advocacy Program Manager • Google

"Quase todo mundo que trabalha em
desenvolvimento de software passou mais
tempo escrevendo "não-código" do que código. 

Passaram mais tempo falando do que
escrevendo código. 

Logo, se você consegue se expressar, você
pode ajudar com documentação"



Partiu sermos doc lovers?Partiu sermos doc lovers?

@maritechwriter

linkedin.com/marianacpmoreira

bit.ly/TURMA2TW


