
comunicação

ampliar o alcance da informação

A Abdib intensificou em 2017 a estraté-
gia de diversificar ações de comunica-
ção para transmitir informações, teses, 
posicionamentos e propostas para di-
versos públicos de interesse por canais 
e plataformas simultâneas. Houve aper-
feiçoamentos na forma de informar por 
redes sociais e boletins digitais e uma 
agenda de seminários e posicionamen-
tos na imprensa.

As redes sociais ganharam ritmo intenso 
de atualização e serviram de plataforma 
para informar tanto públicos internos 
quanto externos a respeito da agenda e 
da pauta de discussões nas reuniões da 
entidade. O portal da Abdib, moderni-
zado no último trimestre do ano, apoiou 
a difusão de informações, privilegiando 
temas a partir da importância deles.

Em um ano difícil para discutir temas 
fora da pauta da crise econômica e 
política, a Abdib produziu documen-
tos para reflexão sobre o legado da 
legislação sobre saneamento básico 
e recursos hídricos, propostas sobre 
financiamento para a infraestrutura e 
avaliações sobre a participação dos 
investimentos públicos e privados na 
infraestrutura tanto no Brasil como em 
países emergentes e desenvolvidos 
em todos os continentes.

Esses documentos, aliados à Agen-
da da Infraestrutura 2015-2018, lan-
çada, em 2016, serviram de condu-
tores para a entidade emitir alertas 

e apresentar diretrizes e propostas 
para a economia e para os setores 
de infraestrutura.

Novamente em 2017, a Abdib man-
teve atenção especial com a impren-
sa. Com isso, houve repercussão de 
iniciativas e propostas da entidade 
em alguns dos principais jornais de 
grande circulação, rádios e canais 
de televisão do país. A Abdib ainda 
decidiu criar um Comitê de Comuni-
cação para, em diálogo com empre-
sas associadas, formular um plano de 
comunicação mais abrangente que 
atenda necessidades do setor de in-
fraestrutura.

Abdib intensificou atividade de comunicação por canais diversificados e dialoga com empresas 
para instituir um plano mais abrangente que atenda necessidades do setor de infraestrutura
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