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RESUMO

Este case deseja exercitar e gerar conhecimento sobre ARQUITETURA DE INFORMAÇÃO, uma disciplina baseada em 

trazer princípios de design e arquitetura para um cenário digital, a fim de otimizar a experiência de internautas e 

usuários de sistemas. No case iremos estudar a re-estruturação do site da marca fictícia “Race”, uma empresa que 

fabrica roupas para praticantes de esportes. O case se propõe a mostrar como organizar informações para que o 

usuário tenha acesso rápido e intuitivo à linha de produtos da empresa através do website da mesma; serão abor-

dados no decorrer do estudo, o uso de ferramentas essenciais da área de arquitetura de informação como o sitemap 

e o wireframe. A idéia principal é traçar um paralelo entre o “antes” e o “depois” do site, para que as mudanças 

estruturais e as melhoras fiquem claras aos olhos do estudante.

PALAVRAS-CHAVE: arquitetura de informação; wireframe; sitemap; categorização/labels; navegação/usabilidade
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INTRODUÇÃO

Iremos estudar nesse case a re-estruturação do site 

da empresa “Race” (marca fictícia) que fabrica roupas 

para praticantes de esportes como: corrida, futebol, 

basquete e tênis.

A empresa está traçando uma estratégia de 

comunicação onde a internet será extremamente 

importante, pois ela deseja incentivar a compra on-line 

de produtos em seu site. A parte visual do website está 

bem resolvida (logomarca, grafismos, etc.), porém o 

conteúdo apresenta problemas estruturais sérios, pois 

não estimula que o usuário navegue pelas páginas e faz 

com este até mesmo se perca procurando produtos. 

Este material se destina a estudar a importância 

do uso de Arquitetura de Informação para otimizar 

a experiência do usuário no site da marca “Race” e 

melhorar o relacionamento on-line da empresa com os 

consumidores.

Histórico da empresa

A “Race” é uma empresa fictícia, como dito 

anteriormente, criada para os propósitos desse case. 

A empresa atua na indústria esportiva, fabricando 

roupas e calçados, voltados para os públicos masculino 

e feminino, praticantes de esportes como futebol, vôlei, 

basquete, tênis e corrida.

A linha de produtos é ampla e a “Race” oferece 

camisetas, regatas, shorts, calças, meias, tênis, 

bonés, óculos de sol, agasalhos, chinelos e mochilas. 

Vale frisar que todos os produtos da empresa levam a 

marca própria estampada com destaque; outro detalhe 

importante é que a “Race” possui 7 lojas na grande 

São Paulo - nos principais shoppings - uma loja em 

Campinas e outra em Ribeirão Preto.

A empresa analisada possui fortes concorrentes no 

mercado; as duas principais marcas rivais da “Race” 

são: Adidas e Reebok – marcas estrangeiras que já se 

consolidaram fortemente em terras brasileiras.

Diante de tal concorrência, e em função do público, 

a “Race” está remodelando seu planejamento de 

marketing e comunicação; a partir desse ano irá 

investir em eventos, ações de marketing de guerrilha 

e internet, sendo que nesse último aspecto pretende 

remodelar seu site inteiro para atingir o público que 

está na web, a fim de poder vender seus produtos para 

outros lugares do Brasil via comércio eletrônico.

Público-Alvo

A “Race” tem como público-alvo o seguinte perfil: 

profissional liberal, classe A / AB, com idade entre 24 a 

40 anos, 60% homens/ 40% mulheres, praticantes de 

esportes. É um público que pratica o esporte de maneira 

amadora e, apesar do poder aquisitivo relativamente 

alto, vê nos produtos da marca uma solução de preço 

adequado para fins não-profissionais. É um público 

que está conectado ao mundo virtual, usa internet 

e freqüenta ativamente comunidades virtuais como 

o Orkut e o MySpace. Utilizam as comunidades para 

pegar dicas sobre esporte amador e fazer contato com 

outros praticantes casuais. Viagens, festas e shows 

são outras atividades que figuram entre as favoritas 

do público-alvo.

Porém, além desse público principal, há outro tipo 

de consumidor da marca que são os viajantes (não 

praticantes de esporte), que procuram mochilas, roupas 

e outros acessórios de alta tecnologia/qualidade/

durabilidade/preço adequados. Esse consumidor é mais 

escasso e não pratica esporte, é similar ao consumidor 

que compra um tênis de corrida sem nem mesmo 

praticar um cooper leve no final de semana.

Vale frisar que apesar de os produtos “Race” possuírem 

um preço menor que os das principais marcas do 

mercado, são de alta qualidade e possuem um alto 

investimento no quesito tecnologia.

Sobre o site da marca “Race”

A marca “Race” vem passando por uma re-estruturação 

geral em seus alicerces de comunicação. No ponto de 

venda uma mudança grande foi realizada, pois suas 

lojas foram todas “tematizadas” dentro do mundo 

dos esportes, a fim de oferecer uma experiência mais 

imersiva ao público freqüentador.

A comunicação em revistas especializadas ganhou nova 

identidade visual e a empresa ainda está patrocinando 

maratonas e eventos menores ligados ao esporte 

amador. Há ainda a execução de ações de marketing 

de guerrilha em academias e quadras de futebol para 

tentar atrair novos consumidores.
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O último item dessa lista que precisa sofrer mudanças 

é o site da marca, que além de ser uma vitrine dos 

produtos e uma referência de quem é a empresa, irá 

servir como ferramenta de e-commerce, permitindo 

aos usuários a realização de compras on-line com o 

cartão de crédito.

Hoje, o site da marca não reflete o seu espírito. É rico 

visualmente em fotos, imagens e grafismos, porém em 

termos de estrutura, navegação e usabilidade deixa 

muito a desejar. A estrutura atual do site se desdobra 

da seguinte maneira:

1 -  Há uma página de entrada com o logo “Race” e 

um botão “clique para entrar”

2 -  Uma vez que o usuário clica no botão, entra em uma 

página com um texto de boas-vindas e mais três links:

2a) Quem Somos: uma breve descrição da marca e 

onde ficam as lojas

2b) Histórico da “Race”: um pouco sobre como a 

empresa surgiu

2c) Nossos Produtos: uma lista em ordem alfabética 

de todos os produtos

2d) Fale Conosco: formulário de contato e telefones/

endereços das lojas

Nitidamente, o maior problema do site é no link de 

“Nossos Produtos”, pois apresenta uma lista enorme 

(afinal de contas a marca disponibiliza mais de 120 

produtos diferentes) que gera um “scroll” gigantesco 

na tela obrigando o usuário a caçar o produto sem 

referência nenhuma. Além do fato de que os produtos 

novos entram na mesma ordem alfabética dos demais, 

ou seja, as novidades se perdem na estrutura precária 

do site.

Outro sério problema do website, hoje, é não ter 

uma barra de buscas e uma área de destaques e 

novidades.

Faz-se necessária uma remodelação de estrutura do 

site atual para que a parte on-line da marca “Race” 

esteja alinhada com a parte off-line.

A remodelagem do site

Como dito anteriormente, o novo site da “Race” terá 

um foco muito maior no usuário, prezando usabilidade, 

navegação e facilidade para o internauta. O intento 

maior desse esforço é valorizar a presença digital da 

marca e estimular/facilitar o uso do e-commerce da loja. 

Para tanto uma série de ações será desenvolvida:

• O site atual da marca será removido no ar. No seu   

lugar irá entrar um teaser que exibe um cronômetro 

em contagem regressiva com os dizeres “A largada 

para o site mais radical da web já começou! 

nnAguarde!”. Enquanto o teaser estiver no ar, o novo 

nnsite estará sendo produzido e estruturado.

• A linha visual/gráfica de design será mantida no site, 

nno que passará por uma intensa transformação é sua 

nnestrutura de páginas. O site irá crescer em áreas nne 

nnem conteúdo, oferecendo dinamismo e estimulando 

nno usuário a retornar mais vezes para acompanhar 

novidades, notícias e lançamentos.

• Um ponto importantíssimo na remodelagem do site é 

a área “Nossos Produtos” que precisa urgentemente 

ser estruturada em um formato melhor. No caso 

da “Race” um formato óbvio e funcional é agrupar 

os produtos em links de categorias, que no caso de 

um menu de site iria se comportar com a  seguinte 

estrutura:

1. NOSSOS PRODUTOS (ao passar o mouse abre o 

menu ao lado com os itens):

1a) Camisetas >> ao clicar aparecem regatas, 

camisetas e baby looks

1b) Calças >> ao clicar aparecem calças e calças de 

moletom

1c) Bermudas e Shorts >> ao clicar aparecem 

bermudas e shorts

1d) Calçados >> ao clicar aparecem tênis, chinelos e 

meias

1e) Agasalhos >> ao clicar aparecem jaquetas, 

moletons e blusas

1f) Acessórios >> ao clicar aparecem bonés, mochilas, 

óculos e chaveiros
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• O site “Race” precisa de um meticuloso trabalho de    

arquitetura de informação para remodelar seu sitema 

e recriar a estrutura de suas páginas internas. Uma 

vez que esse quesito estiver pronto, uma equipe irá 

dar vida visual ao novo site.

• Uma vez que o site novo entrar no ar, será feita uma 

intensa campanha de divulgação de banners on-

line e posts em comunidades de esporte para atrair 

usuários para o endereço. Os atendentes das lojas 

serão instruídos a cadastrar e-mails dos clientes 

para começar a montagem de um banco de dados 

para possíveis disparos de e-mail marketing.

QUESTÕES PARA DISCUSSÃO

1. Baseado nas informações sobre o site atual da 

“Race”, estruture o site map do mesmo. Faça-o em 

forma de organograma partindo da “home page”.

2. No tópico referente à remodelagem do site da 

empresa, podemos notar que serão feitos alguns 

adendos como: área de notícias, área de lançamentos, 

área de cadastro e uma re-estruturação da área de 

produtos, que agora ficarão distribuídos por categorias. 

Sabendo que será retirada a ‘pré-home’ com o botão 

de clique para entrar, o link “histórico” também irá 

sair, faça o novo site map da “Race”, baseado nessas 

informações. 

3. Uma vez definida a estrutura e o tamanho do projeto 

via site map, realiza-se a formatação de wireframes 

referentes a cada tela do site. Tendo em vista esse 

fato e de posse do site map realizado na questão 

anterior, faça o wirefame da home do novo site da 

“Race”, sabendo que os seguintes itens devem estar 

presentes:

a) menu com os seguintes itens: quem somos / nossos 

produtos (abre um submenu com os itens: camisetas; 

calças; bermudas e shorts; calçados; agasalhos; 

acessórios) / notícias / lançamentos / fale conosco / 

cadastre-se.

b) Cabeçalho com logomarca, barra de busca de 

conteúdo e ícone de e-mail

c) área para destaque de produto com animação

d) três destaques estáticos menores 

e) Um texto de boas-vindas (desenvolva o texto em no 

máximo 160 caracteres)

f) rodapé com endereços e telefones das lojas “Race” 

4. Uma vez produzido o sitemap e o wireframe 

responda: qual a importância de se realizar arquitetura 

de informação para um projeto como este?

5. Que melhorias estruturais, como novas áreas, por 

exemplo, você vislumbra para o site “Race”? Como 

você implementaria essas mudanças?
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