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1  Uma das novas 
seções do site da 
Abdib é o Painel 
Econômico, uma 
biblioteca de estudos 
sobre o setor.

2  Tanto o relatório 
anual quando as 
agendas de 
propostas estão 
disponíveis no portal 
da Abdib na internet.

3  Executivos da 
Abdib discutiram 
diagnósticos e 
propostas em mais 
de 30 seminários de 
outras instituições 
em 2018.

A sociedade demanda nova postura de governos, 
empresas e instituições. Além de informação, 
desejam transparência e confiança. O ambiente está 
mais complexo, tanto quanto difuso. Há múltiplos 
meios de comunicação, formatos variados de 
transmissão, linguagens distintas, públicos mais 
segmentados. Atenta a essas transformações, a 
Abdib intensificou e adaptou ações para comunicar 
por diferentes meios, privilegiando a importância de 
conferir transparência às iniciativas da associação 
com agentes empresariais e governamentais.

O portal da Abdib na internet foi modernizado1, 
informando com mais detalhes a agenda da 
associação e qualificando a importância das 
iniciativas. As redes sociais foram encorpadas com 
uma política de atualização mais intensa e conteúdo 
relevante. O relatório anual foi ampliado2. A Abdib 
também tem avançado no planejamento de uma nova 
política de comunicação para interagir com a 
sociedade, de uma forma mais ampla e reverberando 
atributos da infraestrutura – tudo em adição à 
comunicação necessária para os públicos 
empresarial e governamental3. 

Em 2018, 80% das solicitações de informações e 
entrevistas feitas pela imprensa foram atendidos.  
Na mídia, 123 matérias foram publicadas em 2018 
(incluindo somente jornais de grande circulação e 
emissoras de TV e rádio). Periódicos digitais 
contribuíram para a Abdib adaptar a informação de 
acordo com os públicos. Um deles é franqueado para 
representantes das empresas associadas. Por ele, 
525 notícias foram distribuídas em 2018, atendendo 
um conceito essencial para uma entidade de classe: 
a simetria de informações entre os associados.

Atitudes para  
os novos tempos
SIMETRIA DE INFORMAÇÕES PARA ASSOCIADOS, 
DILIGÊNCIA NO ATENDIMENTO PARA A IMPRENSA, 
CONTEÚDO PERSONALIZADO PARA PÚBLICOS DISTINTOS. 
A ABDIB TEM SE ADAPTADO ÀS TRANSFORMAÇÕES




