RELATÓRIO DE COMUNICAÇÃO
Janeiro 2021

NÚMERO DE ACESSOS - PORTAL ISSM
O Portal do ISSM teve um total de 2.139 acessos
no mês de janeiro de 2021, um aumento de
39,17% se comparado ao mês anterior, quando
foram contabilizados 1.537 acessos, e 3,43% a
mais em comparativo com janeiro de 2020.
A página inicial teve

o maior número de

visualizações em janeiro de 2021 (1.386), seguida
do link de acesso ao contracheque online, com
1.321 visualizações.

O gráfico abaixo apresenta as três páginas mais acessadas no
Portal do ISSM em janeiro de 2021:
Fonte: Google Analytics
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*Visualizações: São contabilizadas as visualizações repetidas da página.

NOTÍCIAS
Em janeiro de 2021 foram publicadas 3 matérias no Portal do ISSM, uma quantidade 57,1% menor
de publicações se comparado ao mês anterior (7 matérias) e 25% a menos se comparado a janeiro
de 2020 (4 matérias).

NOTÍCIAS PUBLICADAS NO PORTAL ISSM - Janeiro 2021

Jan 21

03

Dez 20

07

Jan 20

04
0

2

4

6

8

A notícia mais acessada no Portal, no mês de janeiro, foi sobre as novas regras da aposentadoria
por idade e tempo de contribuição, publicada em 11 de dezembro de 2020, seguida da notícia sobre
as novas regras de transição para a aposentaria, publicada em 16 de dezembro de 2020.

NOTÍCIAS MAIS VISUALIZADAS NO PORTAL ISSM - janeiro 2021
Fonte: Google Analytics
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REDES SOCIAIS
Em 05 de fevereiro de 2021, a página do ISSM no
Facebook possuía 201 curtidas, um crescimento de 356%
se comparado à mesma data do ano anterior (44 curtidas)
e 220 seguidores, 349% a mais do que o registrado no
mesmo período do ano passado (
49 seguidores).
Em janeiro de 2021 foram publicados 7 posts, os quais
alcançaram 672 pessoas e geraram 64 engajamentos,
entre reações, comentários e compartilhamentos.
O post com a melhor performance no mês, no Facebook,
foi sobre a data do pagamento, publicado no dia 14,
alcançando 159 pessoas e obtendo 27 engajamentos.

Até o dia 5 de fevereiro de 2021, o perfil do
ISSM no Instagram possuía 529 seguidores,
um aumento de 13,5% comparado ao mês
anterior.
Em janeiro de 2021 foram publicados 9 posts, o
que gerou um alcance de 2.465 usuários.
O post com o maior alcance (433) no período,
no Instagram, foi o post sobre a contribuição
previdenciária de inativos, publicado em 18 de
janeiro. Já o post com o maior número de
interações (61), entre curtidas, comentários,
compartilhamentos e salvamentos, foi sobre o
recadastramento, publicado em 14 de janeiro.

OUTRAS ATIVIDADES
CARTILHA PREVIDENCIÁRIA
Em janeiro de 2021 foi elaborada a Cartilha
Previdenciária do ISSM, atualizada conforme a
Lei Complementar nª 1644/2020 e a Emenda
01/2020. Sua publicação e divulgação estão
previstas
para o mês de fevereiro, após
aprovação do material.

INFORMATIVO COMUNICA ISSM
Em janeiro de 2021 foi retomada a elaboração do
Informativo Mensal Comunica ISSM, o qual foi
enviado via email e lista de transmissão do
WhatsApp para os segurados ativos e inativos e
também para os conselheiros do Conselho
Administrativo e Previdenciário e do Conselho
Fiscal.

Em janeiro de 2021 foram registradas 8 respostas a comentários e mensagens
diretas no Instagram e Facebook.

Em janeiro de 2021 foi realizado um atendimento à imprensa (TV Câmara)

Em janeiro de 2021 foram enviados 2 releases à imprensa, os quais foram
publicados 4 vezes nos sites da Prefeitura, Portal 24h e Bahia Comenta.
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