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RESUMO 

A presente monografia tem como tema uma proposta de esboço para a 

categorização e taxonomia presentes em websites focados no comércio 

eletrônico, que surge através do crescimento da internet utilizada como meio de 

comunicação entre pessoas físicas, visando a troca de informação entre 

consumidor e comércio, a partir da venda de produtos. O tema foi escolhido 

tendo como justificativa a falta de uma arquitetura da informação ao ser 

elaborado as categorizações presentes nos websites de comércio eletrônico. O 

objetivo é a apresentação de uma proposta de esboço a ser utilizada na 

categorização e taxonomia de websites de comércio eletrônico de Maquiagem, 

utilizando como instrumento a Arquitetura da Informação. A metodologia utilizada 

para fomento da monografia foi a apresentação do contexto do Comércio 

Eletrônico especificando suas características, estruturas e aplicações no 

ambiente digital; a contextualização das empresas de cosméticos Natura e 

Sephora em meio ao mundo empresarial e digital, e a análise dos websites 

Natura e Sephora, através de uma breve definição das Linguagens 

Documentárias e Taxonomia. Tendo como resultado um esboço das quatro 

categorizações escolhidas no website da Sephora, que se encontravam com 

termos duplicados e termos com ruídos na recuperação da informação, sendo 

eles, Maquiagem, Tratamento, Cuidados Diários e Homem. A partir do estudo e 

da proposta de esboço exibidos na monografia, conclui-se que a categorização 

e taxonomia presentes em um website são extremamente importantes para a 

recuperação da informação, e quando não indexada e classificada de acordo 

com a arquitetura da informação, acaba se rompendo a comunicação 

consumidor e comércio. Acredita-se que a utilização da proposta de esboço para 

categorização e taxonomia de websites de Maquiagem, contribua com o 

desenvolvimento de um website através do Bibliotecário como Arquiteto da 

Informação.  
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