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RESUMO 
Este trabalho discute as mudanças ocorridas nos padrões de consumo com a 
ampliação do comércio na modalidade eletrônica, que passou a demandar novas 
competências informacionais nas relações comerciais. Evidencia a proximidade dos 
objetos de estudo relativos ao comércio eletrônico com o campo da Ciência da 
Informação. Ademais, sistematiza o modo como os sites das lojas eletrônicas estão 
organizados informacionalmente, analisando as interações do consumidor eletrônico 
com a arquitetura da informação dos sites. 

  
1 INTRODUÇÃO 

O consumo é um processo socioeconômico de fruição de bens e serviços 

mediado por valores culturais, pela orientação política e pelos modelos econômicos 

em vigor na sociedade. Ele é uma atividade social que implica a exteriorização e a 

preocupação em partilhar experiências adquiridas ao longo de seu processo.  

O consumo teve seus padrões alterados com a inserção do comércio na 
modalidade eletrônica. Esse novo contexto, a economia da Internet, em que a 

informação é a mercadoria e o princípio de sua administração, precisa se articular 

com um espaço definido por um ambiente de informação em rápida expansão em 

que ocorre o comércio eletrônico (CE).  

Esses elementos suscitaram o interesse em estudar o CE a partir da Ciência 

da Informação (CI). O propósito da abordagem foi enfatizar a perspectiva 
informacional da estrutura do CE e sua potencialidade como um objeto de estudo 

relacionado ao campo da CI. 

 
2 OBJETIVOS 
OBJETIVO GERAL 

Identificar, sistematizar e analisar, do ponto de vista semiótico, as percepções e as 

representações sociais dos consumidores de bens e serviços em ambientes digitais 

em relação aos conceitos de design, interface e inovação como atributos de 

qualidade vinculados ao produto ou serviço.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar e analisar as transformações ocorridas na concepção e nos padrões 

de consumo devido às potencialidades da sociabilidade em ambientes digitais e 

do comércio eletrônico de bens e serviços; 



 Analisar, do ponto de vista semiótico e informacional, a arquitetura de informação 

de sites dedicados ao comércio eletrônico de bens e serviços; 

 Identificar, analisar e sistematizar o discurso coletivo acerca dos conceitos de 

design, interface e inovação como atributos de qualidade associados ao 

consumo eletrônico em ambientes digitais; 

 Criar um protótipo de análise semiótica de consumo eletrônico em comunidades 

virtuais. 

 
3 METODOLOGIA 

A princípio, foi necessário recorrer à literatura de outras áreas do 

conhecimento a fim de entender e mapear conceitos do CE no âmbito de diferentes 
disciplinas. Objetivava-se descrever o CE em suas dimensões culturais, 

comunicacionais, informacionais e jurídicas, e, assim, estabelecer uma relação entre 

esse objeto de estudo e a CI.  

Em seguida, para entender a estrutura informacional dos sites de CE, 

elegeram-se vinte e três modalidades de transações comerciais sendo que para 

cada modalidade foram analisados quatro sites (três nacionais e um internacional), 

totalizando noventa e dois sites.  
Posteriormente, acessaram-se canais de redes sociais, Facebook e Twitter, 

das lojas eletrônicas a fim de verificar as interações das empresas com os 

consumidores e, nesse processo, avaliar os desdobramentos de tais interações no 

consumo eletrônico. 
 

4 COMÉRCIO ELETRÔNICO  
O comércio eletrônico pode ser considerado como todas as transações entre 

uma organização e uma terceira parte envolvida mediadas eletronicamente. Não se 

restringe à compra real e à venda de produtos, mas inclui também atividades de pré-

venda e pós venda. 
Ele pode ser classificado pela natureza da transação ou pelo relacionamento 

entre os participantes, em que se destacam: business-to-business – os participantes 

são empresas; business-to-consumer – comércio de bens e serviços oferecidos ao 

consumidor; e consumer-to-consumer – comércio realizado entre consumidores.  

 
5 RESULTADOS PRELIMINARES 



Ressaltam-se três aspectos que interferem no consumo na modalidade 

eletrônica: segurança no tráfego de dados pessoais, testemunho dos consumidores 

eletrônicos e a arquitetura de informação.   
Na sociedade da informação, um dos aspectos mais significativos é a 

comercialização de informações pessoais, com as quais empresas estudam e 

monitoram o comportamento dos consumidores. A perda dessas informações 

representa a principal preocupação dos consumidores em todo o mundo. 

Quanto ao testemunho, notou-se que o compartilhamento de experiências 

pode influenciar a decisão de compra e, por consequência, o valor de uma empresa. 

A pesquisa revelou o forte vínculo dos sites de CE com as redes sociais através das 

quais as empresas se comunicam com os consumidores, divulgam sua marca e 

incentivam a compra.  

A arquitetura de informação, por sua vez, busca traduzir a confiabilidade das 

relações comerciais pactuadas em relações face-a-face. Todavia, identificaram-se 
problemas quanto à taxonomia, ao layout e à navegação. Notou-se, ainda, que a 

recente regulação por legislação específica impactou significativamente a 

conformação da arquitetura de informação no CE.  

Uma vez identificadas as características dos sites de CE e estabelecidas as 

relações entre esse objeto e a CI, constatou-se a presença de uma dimensão 

informacional nos processos de compra/venda. Por esta razão, estuda-se a 
possibilidade de propor melhorias em tais processos, do ponto de vista da CI, 

sobretudo no que se refere à arquitetura de informação e as interações dos usuários 

em redes sociais. 
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