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Desde que Não Me Faça Pensar foi publicado pela primeira vez há quase 
cinco anos, as pessoas têm sido maravilhosas com ele.

recebo muitos e-mails gentis. Você não pode imaginar o quão agradável é começar 
sua manhã com alguém, que você nunca viu, lhe dizendo que gostou de algo que 
você fez. (recomendo isso enfaticamente.)

melhor ainda é o fato das pessoas parecerem gostar do livro pelas mesmas razões 
que eu. Por exemplo:

�	 muitas pessoas apreciam o fato dele ser curto (algumas me disseram que o 
leram em uma viagem de avião, o que era um dos meus objetivos declarados 
para a primeira edição; o recorde da “leitura mais rápida” parece ser de em 
torno de duas horas).

�	 Uma quantidade gratificante de pessoas disse que gostou do livro porque ele 
pratica o que prega, na escrita e no projeto.

�	 algumas pessoas disseram que ele as fez rir alto, o que eu realmente apreciei 
(um leitor disse que o fiz rir tanto que saiu leite pelo seu nariz. Como algo assim 
pode ajudar, mas também fazer você sentir que seu tempo foi bem gasto?).

Todavia, o mais satisfatório foram as pessoas dizendo que ele lhes ajudou a 
realizar melhor seu trabalho.

Mas o que você fez por nós ultimamente?
só demorou em torno de um ano após o livro ter surgido para as pessoas 
começarem a me perguntar se eu iria fazer uma segunda edição.

Por muito tempo, eu realmente resisti à idéia. gostava do livro do jeito que 
ele estava e achava que ele funcionava bem e, já que era sobre princípios 
de projeto e não tecnologia, não achei que fosse provável que ficasse 
desatualizado logo.

“Quando achava que estava fora, eles me puxaram de 
volta para dentro.”

- micHael corleone, em o Poderoso cHefÃo, ParTe iii
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normalmente eu faria o truque do consultor/terapeuta de perguntar a eles o que 
eles mudariam e a resposta era quase sempre: “bom, acho que você poderia 
atualizar os exemplos.” algumas pessoas apontavam que alguns dos sites nos 
exemplos nem existiam mais.

contudo o fato é que muitos dos sites no livro já tinham saído do ar quando ele 
chegou às livrarias. (lembre-se de que ele saiu antes do estouro da bolha da 
internet.) o fato dos sites não estarem mais no ar não tornou os exemplos menos 
claros.

outras pessoas diziam: “bom, você poderia falar sobre as coisas da Web que 
mudaram.” É verdade; algumas coisas da Web mudaram nos últimos anos. 
algumas das mudanças foram boas:

�	 mais sites bons dos quais copiar

�	 ccs (cascading style sheets) que realmente funcionam

�	 convenções úteis como páginas de fácil impressão e o What’s this? (“o que é 
isto?”) da amazon.com. 

�	 o google como ponto de partida para todas as ações

�	 a mudança nos modelos de negócio, de propagandas em banners (de coisas 
que eu não quero) para propagandas do google (de coisas que eu realmente 
poderia querer)

�	 Quase ninguém mais usa frames

... e algumas não tão boas:

�	 Pop-ups

�	 roubo de informações (Phishing)

Contudo estas mudanças não me fizeram sentir uma necessidade de atualizar 
o livro, que é sobre princípios de projeto, não peculiaridades de tecnologia ou 
implementação.

Também houve outro problema: eu estava muito orgulhoso do quão curto o livro 
era. foi necessário muito trabalho, mas era uma parte importante do negócio 
de “praticar o que se prega”. se fosse acrescentar algum material novo, teria de 
descartar algum material existente, e eu achava que tudo funcionava muito bem.
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Então, o que estamos fazendo aqui?
Um dos melhores benefícios adicionais do livro para mim é que consegui passar 
tempo ensinando em seminários.

Nos seminários, tento fazer a mesma coisa que fiz no livro: mostrar às pessoas o 
que penso quando faço um exame de usabilidade de um Web site.

e, já que todas as pessoas que vão aos seminários já leram o livro, naturalmente 
eu tive de levar exemplos diferentes para expressar as mesmas opiniões e formas 
diferentes de explicar as mesmas coisas. Também faço muitas análises de 
diferentes tipos de sites, porque todos que vêm ao seminário podem submeter 
uma Url, e durante o dia faço “mini-análises especializados” de 12 minutos em 
algumas delas, e um teste de usuário ao vivo de mais um ou dois.

além disso, como qualquer pessoa que já ensinou algo sabe que: ensinar é a 
melhor forma de aprender mais sobre alguma coisa.

assim, quando meu editor começou a me perguntar sobre uma segunda edição 
no ano passado, eu realmente pensei sobre como ela poderia ser e, embora ainda 
achasse que não havia muito o que alterar ou excluir, percebi que havia outras 
coisas sobre as quais poderia escrever e que poderiam ser úteis.

Como o quê?
o novo material entra na sua maioria em três categorias:

�	 Ah, agora eu entendo. ensinar nos seminários me deu muitas oportunidades 
de pensar sobre o que está no livro. Há algumas coisas que eu reescrevi com 
ligeiras alterações porque acho que as entendo um pouco melhor agora ou que 
tenho uma forma melhor de explicá-las.

� Socorro! Meu chefe quer que eu me _. muitas perguntas que as pessoas fazem 
nos meus seminários são do tipo “eu sei a coisa certa a fazer neste caso, mas 
meu chefe/cliente/investidor insiste que eu faça a coisa errada. como posso 
convencê-lo do contrário?”
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Já que muitas pessoas parecem gastar muito tempo tentando resolver os mesmos 
problemas de projeto, achei que poderia ser uma boa idéia dar a elas alguns 
recursos.

meu gerente de marketing insiste em obrigar as pessoas a nos fornecer muitas 
informações pessoais desnecessárias antes que possam assinar nosso boletim 
informativo e parece não importar para ele o fato de que 10% dos nossos 
assinantes se chamem “José silva”.

Os capítulos “perdidos”. Havia dois capítulos que eu queria incluir no primeiro 
livro mas não o fiz, principalmente para mantê-lo curto. Um, o Capítulo 10, é 
sobre a importância de tratar bem os usuários e o outro, o capítulo 11, é sobre 
acessibilidade na Web.

Também quis atualizar e aumentar a lista de leituras recomendadas, já que alguns 
livros muito bons surgiram nos últimos cinco anos.

Colocando mais do que cabe na embalagem
embora eu já tivesse mudado minha opinião de que o livro estava bem daquela 
forma, ainda tinha um dilema importante: se não houvesse nada que eu quisesse 
eliminar, como poderia acrescentar material novo e ainda assim manter o livro 
curto o suficiente para ser lido em uma viagem de avião?

felizmente, nesse momento, segui meu próprio conselho e criei um formulário 
de teste de usuário: criei um grupo de discussões e pedi aos leitores da primeira 
edição que me dissessem o que eu poderia deixar fora. felizmente, o teste fez o 
que os testes de usuário sempre fazem:

�	 Confirmou algumas coisas que eu já sabia

�	 ensinou-me algumas coisas que eu não sabia sobre como as pessoas estavam 
usando o livro e ao que elas davam mais valor nele

�	 Uma grande surpresa me permitiu melhorá-lo significativamente

a grande surpresa foi o grande número de pessoas que sugeriram passar os 
capítulos sobre testes de usuário para outro livro (algumas delas haviam ouvido 
que eu estava planejando escrever outro livro que cobriria em detalhes testes de 
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usuário de baixo ou nenhum custo que eles mesmos poderiam fazer, e algumas 
disseram que não sentiriam falta dos capítulos porque não planejavam executar 
elas próprias algum teste).

eu havia pensado em fazer isso, mas não queria porque (a) achava que as pessoas 
sentiriam falta deles e (b) acreditava que pareceria que eu estava tentando obrigar 
as pessoas a comprar o segundo livro. contudo, assim que comecei a ler o que os 
usuários tinham a dizer, a solução se tornou óbvia: compactando os três capítulos 
sobre testes de usuário em um ligeiramente menor que cobrisse os pontos 
importantes que todos deveriam conhecer, eu poderia ganhar vinte páginas a mais 
para usar com o material novo. Para quem quisesse a versão maior anterior, eu 
poderia disponibilizar os capítulos originais de graça no meu Web site1. Problema 
resolvido.

finalmente, algumas notas de administração interna:

�	 Os links. se você quiser visitar alguma das Urls mencionadas no livro, 
encontrará também links atualizados no meu site. (só para o caso de algum dos 
sites, bem, você sabe... desaparecer.)

�	 Ainda não existe. a única coisa que as pessoas me perguntaram e que você não 
encontrará aqui é alguma discussão sobre aplicações Web. embora muitos dos 
princípios sejam os mesmos dos usados para Web sites, este é realmente um 
tópico para um outro livro inteiro, e não sou eu a pessoa a escrevê-lo.2

de qualquer forma, obrigado por toda a ajuda. espero que você ache úteis as novas 
partes.

Vejo você daqui a cinco anos.

Steve Krug

Julho de 2005

1 Http://www.sensible.com/secondedition

2 Se esta é a sua área, você talvez queira dar uma olhada em Web application design Handbook: best Practices for 
Web-based software de Susan Fowler e Victor Stanwick.
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APRESENTAÇÃO �
nÃo me faÇa Pensar noVamenTe

CONSIDERANDO QUANTA COISA MUDOU DESDE O ANO 2000, QUANDO 
A primeira edição deste livro foi impressa, é impressionante que o projeto 
básico da Web tenha continuado tão semelhante.

nos primeiros anos, a plataforma era volátil. Parecia que as características 
mudavam a cada semana. Tínhamos a guerra dos navegadores, com o netscape 
se opondo a todos os novos e a Wc3 trazendo novos padrões HTml a cada 
seis meses. Todavia, com a vitória prevista da wehrmacht de redmond, tudo se 
acalmou.

isto foi um alívio para os projetistas da Web, que quase enlouqueciam com as 
constantes alterações no código – e com o fato de que nós o estávamos fazendo à 
medida em que seguíamos em frente.

mas o alívio aos poucos se transformou em frustração.

A inflexibilidade da HTML, a falta de fontes, a adaptabilidade das páginas Web 
que tornam o projeto tão impreciso, o confuso conjunto de resoluções de tela e 
navegadores (mesmo se eles forem o explorer na maioria dos casos) – todos estes 
fatores são irritantes.

o que piorou a situação dos projetistas foi uma quantidade de convenções 
restritivas, como a de propagandas em banners. nem todas as convenções são 
ruins, é claro. na verdade, os usuários gostam de convenções – mesmo se os 
projetistas as achem restritivas. Para a maioria das pessoas, já é difícil o suficiente 
apenas fazer o computador funcionar.
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CaPÍTuLO 1

Não me faça pensar!
a Primeira lei de KrUg sobre Usabilidade

capítulo

 

1
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NãO ME Faça PENSaR!

As pessoas freqüentemente me perguntam:

“Qual a coisa mais importante que eu devo fazer se quiser 
me assegurar de que meu Web site seja fácil de usar?”

a resposta é simples. não é “nada importante deve estar a mais de dois cliques de 
distância” ou “fale a língua do usuário” ou mesmo “seja consistente”.

isto é.,..

“Não me faça pensar!”
Tenho dito às pessoas há anos que esta é a minha primeira lei de usabilidade e, 
quanto mais páginas Web vejo, mais me convenço disso.

este é o princípio primordial – o fator de desempate ao decidir se algo funciona ou 
não em um projeto Web. se você tiver espaço na cabeça para apenas uma regra de 
usabilidade, grave esta1.

Isto significa que, tanto quanto for humanamente possível, quando examino uma 
página Web ela deve ser evidente por si só auto-explicativa.

eu devo ser capaz de “entendê-la” – o que ela é e como usá-la – sem desprender 
esforço nisso.

o quão evidente estamos falando?

Bem, suficientemente evidente, por exemplo, para que seu vizinho, que não possui 
interesse no assunto do seu site e mal sabe usar o botão Voltar, pudesse olhar a 
página inicial do seu site e dizer “ah, é um ___.” (com um pouco de sorte, ele dirá 
“ah, é um ____. Interessante.” Porém este é um outro assunto.)

1 Na verdade, há um competidor importante: “Livre-se de metade das palavras de cada página e depois de metade 
das que sobraram.” Contudo, esta tem seu capítulo próprio mais adiante.








