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RESUMO

Este trabalho discute a comunicação organizacional na era digital, tendo como foco o site institucional de uma clínica de saúde e estética, 
localizada na cidade de Fortaleza. O objetivo é analisar a comunicação digital existente desenvolvida no site institucional da empresa e promover 
a relevância do canal de comunicação para a interação com seus clientes. No contexto das corporações, percebe-se a importância da 
comunicação organizacional na era digital e se tratando deste assunto, o processo metodológico foi iniciado por uma pesquisa bibliográfica sobre 
textos dos atores Margarida Kunsch e Philip Kotler, e uma breve explanação sobre web designer por meio de uma pesquisa bibliográfica em livros, 
sites e artigos científicos, será realizada a análise e sugeridas propostas para a empresa estudada. Os resultados da análise dos canais de 
comunicação digital da empresa foram as ferramentas digitais, como o twitter, a fan page na rede social facebook e o site institucional, que neste 
trabalho, o foco será no site, que possui uma identidade visual padrão com as cores da empresa, linguagem simples e abordagem tímida, pois 
apresenta as principais informações da empresa. Percebeu-se que o Site, por ser estático, não apresenta relação com os 4E’s (Entretenimento, 
Envolvimento, Engajamento e Emoção), pois se trata de um site padrão informativo que através desta linguagem, o cliente/consumidor não se faz 
presente na existência da empresa de forma digital. Para que o site institucional seja de fato uma ferramenta eficaz no ato da prospecção online, 
seriam necessários reajustes, que tornaria o site, que é estático, em um site dinâmico além de uma gestão de conteúdo por profissionais 
capacitados. Na concretização deste trabalho, compreendeu-se que a comunicação está sempre presente na sociedade a todo instante, as 
pessoas precisam trocar informações, compartilhar ideias, sentimentos, conhecimentos, e atualmente utiliza-se a internet para transmitir grande 
parte desses elementos, e no âmbito da comunicação organizacional funciona da mesma forma, pois a cada dia novas marcas surgem e são 
compartilhadas em perfil pessoal dos clientes que se interessam pelos conteúdos postados nos canais de comunicação digital da empresa. 
Observou-se que para uma empresa funcionar de forma integrada é necessário o envolvimento da organização com seu público de interesse. E a 
análise da comunicação organizacional; é uma das ferramentas essenciais para se que der início as estratégias, e que esta necessita, portanto, 
garantir um bom gerenciamento do setor de comunicação. O planejamento para executado precisa ser claro, objetivo e trabalhado de forma 
sistemática, para a empresa construir uma imagem sólida, desenvolver um crescimento significativo perante seus concorrentes, realizar uma 
produção satisfatória. Assim, foi apresentado este trabalho para ajudar a aprimorar o principal canal de comunicação existente na organização, o 
site institucional apresentando-se até como um componente importante nas decisões administrativas, pois é necessário que as pessoas 
envolvidas se comuniquem bem e estejam conectadas no processo dentro e fora da empresa.
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