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INTRODUÇÃO
O ano de 2020 foi atípico em diversos aspectos. A pandemia do Coronavírus impôs
mudanças repentinas e adaptações para que o serviço continuasse sendo prestado pelo
ISSM.
Entre as principais ações da Comunicação no Instituto em 2020 estão a atualização
constante do site e das redes sociais com as notícias e demais divulgações.
Em 2020 foi lançada a Série Conheça o ISSM, uma série de matérias sobre o funcionamento
de cada setor do Instituto, que passou por reformulações após a publicação do novo
Regimento Interno. Após a pandemia, com a suspensão do trabalho presencial e a demanda
dos atendimentos assumida pela jornalista, que também é ouvidora, a continuidade da série
foi comprometida e deve-se avaliar a possibilidade de retomá-la em 2021.
Outra ação interrompida em 2020 foi a elaboração e divulgação do Informativo Comunica
ISSM. Lançado em julho de 2019, o informativo foi enviado todos os meses, através de email
e lista de transmissão no WhatsApp, desde seu lançamento até abril de 2020. Nos meses de
maio, junho e julho não ocorreu a divulgação, que foi retomada em agosto, sendo mais uma
vez interrompida. Desta vez, em cumprimento à Legislação Eleitoral, a qual restringiu
divulgações no período de 15 de agosto a 15 de novembro de 2020 em qualquer canal. A
restrição também impactou na redução da quantidade de matérias publicadas no site do
ISSM em 2020.
Apesar das dificuldades enfrentadas e interrupção de alguns projetos, em 2020 foi lançado o
Projeto Conexão ISSM, uma série de lives no Instagram com convidados especialistas em
temas diversos. A primeira live foi transmitida em 12/08/2020 com o tema "como se manter
ativo durante a quarentena" e contou com a participação da fisioterapeuta Lívia Lisboa.
Passado o período restritivo eleitoral, foram realizadas outras duas transmissões sobre
como evitar fraudes na Black Friday e Planejamento Financeiro para usar o 13º.
Em 2021, além de dar continuidade ao Projeto Conexão ISSM com outras temas, inclusive
previdenciários, espera-se retomar o Informativo Comunica ISSM, divulgar amplamente as
mudanças trazidas pela Lei Complementar Nº 1644, publicando a Cartilha elaborada em
2020, e contar com um site responsivo e um sistema de envios de emails para automatizar a
divulgação do Informativo Mensal e outras divulgações oportunas. Atualmente este envio é
feito manualmente, respeitando o limite diário gratuito de 500 emails, sendo que a base
atual de destinatários ultrapassa os 7 mil contatos.
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PORTAL DO ISSM
NÚMERO DE ACESSOS - PORTAL ISSM

O Portal do ISSM teve um total de
20.017 acessos no ano de 2020,
-28,26%

se

anterior,

comparado

ao

quando

contabilizados

27.901

ano
foram

acessos.

A

página com o maior número de
visualizações continua sendo o link
de acesso ao contracheque online,
com 17.038 visualizações em 2020.

O gráfico abaixo apresenta as três páginas mais acessadas no Portal do ISSM em 2020:

Contracheque

17.038 visualizações*

Página Inicial

14.645 visualizações
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*Visualizações: São contabilizadas as visualizações repetidas da página.

20

NOTÍCIAS
Em 2020 foram publicadas 49 matérias no Portal do ISSM, uma quantidade 39,5% menor do que a
publicada no ano anterior (81 matérias). A redução se deveu à restrição da divulgação de qualquer
conteúdo nos canais do ISSM no período entre 15/8 e 15/11, em cumprimento à Legislação
Eleitoral.
NOTÍCIAS PUBLICADAS NO PORTAL ISSM - 2020
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NOTÍCIAS MAIS VISUALIZADAS NO PORTAL ISSM - 2020
Fonte: Google Analytics
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REDES SOCIAIS
Em 12 de janeiro de 2021, a página do Facebook
do ISSM possuía 164 curtidas e 181 seguidores,
um crescimento de mais de 300% se
comparado ao mesmo período do ano anterior.
No ano de 2020 foram publicados 80 posts, os
quais alcançaram 3.793 pessoas e geraram 594
engajamentos, entre reações, comentários e
compartilhamentos.
O post com a melhor performance no período
no Facebook foi sobre a Certificação PróGestão, publicado em 14/12/2020,
alcançando 380 pessoas e obtendo 46
engajamentos.

Até o dia 12 de janeiro de 2021, o perfil do ISSM no
Instagram possuía 472 seguidores, um aumento de
120% comparado ao mesmo período do ano
anterior.
Em 2020 foram publicados 82 posts, o que gerou
um alcance de 17.451 usuários.
O post com o maior alcance (680) no período no
Instagram foi o vídeo convidando os segurados para
a primeira Live do Projeto Conexão ISSM, publicado
em 10/08/2020. Já o post com o maior número de
interações (97), entre curtidas, comentários,
compartilhamentos e salvamentos, foi sobre as
novas regras de aposentadoria, publicado em
11/12/2020.
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