RELATÓRIO DE COMUNICAÇÃO
Julho 2021

NÚMERO DE ACESSOS - PORTAL ISSM
No mês de julho, o Portal do ISSM registrou
1.940

acessos*, um aumento de 8,44% se

comparado ao mês anterior, quando o Portal
teve 1.789 acessos, e um aumento de 28,65% em
comparação com julho de 2020 (1.508 acessos).
Com 1.474 visualizações em julho, a página inicial
foi a mais acessada, seguida da página de acesso
ao contracheque online (935).

O gráfico abaixo apresenta as três páginas mais acessadas no
Portal do ISSM em julho de 2021:
Fonte: Google Analytics
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*São chamados de acessos o número de "sessões", que é o período no qual um usuário interage com o site.
** Visualizações: São contabilizadas as visualizações repetidas da página.

NOTÍCIAS
Julho 2021

Em julho de 2021 foram publicadas 2 matérias no Portal do ISSM.

NOTÍCIAS PUBLICADAS NO PORTAL ISSM - Julho 2021
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A notícia mais acessada no Portal no mês de julho foi sobre a retomada do recadastramento,
publicada em 14 de julho de 2021, seguida da notícia sobre reajuste salarial, publicada em 29 de
março de 2016.
NOTÍCIAS MAIS VISUALIZADAS NO PORTAL ISSM - Julho 2021
Fonte: Google Analytics

RECADASTRAMENTO DE
SEGURADOS DO ISSM É
RETOMADO MEDIANTE
AGENDAMENTO
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14 de julho de 2021
Visualizações: 232

Publicada em

REAJUSTE SALARIAL

29 de março de 2016
Visualizações: 25

CONHEÇA OS TIPOS DE
APOSENTADORIA PARA OS
SERVIDORES MUNICIPAIS
EFETIVOS DE CAMAÇARI
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REDES SOCIAIS
Julho 2021

Em 1º de agosto de 2021, a página do ISSM no Facebook possuía 470 curtidas, um crescimento de
3% se comparado à mesma data do mês anterior (456 curtidas) e 571% em relação à mesma data
do ano anterior (70 curtidas).
Em 1º de agosto de 2021, a página contava com 508 seguidores, um crescimento de 2,4% se
comparado a 1º de julho de 2021 (496 seguidores) e de 577% em comparação com a mesma data
do ano anterior (75 seguidores).
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Em julho de 2021 foram publicados 6 posts, os quais alcançaram 483 pessoas e geraram 23
engajamentos, entre reações, comentários e compartilhamentos.
O post com a
melhor performance no mês, no Facebook, foi sobre a retomada do
recadastramento, publicado em 14 de julho de 2021, alcançando 187 pessoas e obtendo 6
engajamentos.
POSTS COM MAIOR ALCANCE - Julho 2021
Fonte: Facebook Insights

Alcance: 187 | Engajamentos: 6

Retomada do recadastramento
Agendamento do recadastramento

Alcance: 127 | Engajamentos:9

Pagamento

Alcance: 59 | Engajamentos:2
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Até o dia 07 de agosto de 2021, o perfil do ISSM no Instagram possuía 721 seguidores, um
aumento de 9% se comparado ao mês anterior.
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Em julho de 2021 foram publicados 6 posts, o que gerou um alcance de 2.016 usuários e 289
engajamentos, entre curtidas, comentários, compartilhamentos e salvamentos.
O post com o maior alcance no mês (486) e maior número de interações (95) - entre curtidas,
comentários, compartilhamentos e salvamentos - no Instagram foi o post sobre a retomada do
recadastramento, publicado em 14 de julho de 2021.
POSTS COM MAIOR ALCANCE - Julho 2021
Fonte: Facebook Insights

Retomada do recadastramento

Alcance: 486 | Engajamentos: 95

Entrevista TV Câmara

Alcance: 422 | Engajamentos: 33

Pagamento

Alcance: 375 | Engajamentos: 53
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OUTRAS ATIVIDADES
Julho 2021

Em julho de 2021 o Informativo Comunica ISSM foi enviado para
4.508 segurados por email e para 355 pessoas cadastradas nas
listas

de

transmissão

do

WhatsApp,

entre

aposentados,

pensionistas e conselheiros.

Em julho de 2021 foram enviados 2 releases à imprensa, os quais
foram veiculados 11 vezes em sites, TV e redes sociais dos
seguintes veículos de Comunicação:

TV Câmara e sites da

Prefeitura, Bahia e Região, Bahia no Ar, Portal 24 horas, Nossa
Metrópole e Camaçari Notícias.

Em julho de 2021 foram registradas 18 respostas a mensagens e
comentários recebidos no Instagram, Facebook e email da
Comunicação.

Em julho de 2021 foram realizados 3 atendimentos à imprensa (TV
Câmara).

OUTRAS ATIVIDADES
Julho 2021

Comentários adicionais:
A falta de acesso a diversas áreas do Sistema de Administração do Portal do ISSM tem
impossibilitado a atualização de informações importantes. Até a presente data
(09/08/2021) foram identificadas as seguintes páginas desatualizadas:
- Aba Serviços:
Calendário de Pagamento
Recadastramento
Formulários e Orientações (arquivos: "Orientações para o novo

aposentado",

"orientação para o recadastramento do aposentado", "orientação para o
recadastramento do pensionista").
Recomenda-se a revisão, por parte do setor responsável, de todos os formulários e
orientações disponibilizados nesta página.
Convênios
- Aba Benefícios:
Todas as páginas estão desatualizadas, contendo informações anteriores à Lei
Complementar Nº 1644/2020.
- Aba Informação e Transparência:
Conselho Administrativo e Previdenciário (Composição e Calendário)
Conselho Fiscal (Composição e Calendário)
Demonstrações Previdenciárias (Certificado de Regularidade Previdenciária)
Licitações e Contratos (Os arquivos dos editais não abrem)
Perguntas frequentes (Necessário revisar respostas com base na legislação vigente).
O Portal do ISSM é atualizado regularmente pela Comunicação do ISSM, conforme
permissões condicionadas à sua senha de acesso. As demais atualizações, quando
necessárias, eram solicitadas à Coordenadoria Central de Tecnologia e Gestão da
Informação (CCTGI), sendo a última solicitação formal feita em setembro de 2019 para
fins de participação no Programa Pro-Gestão. A referida atualização foi feita pela CCTGI,
a qual informou, na oportunidade, que não era de sua responsabilidade a atualização do
Portal do ISSM. A Comunicação do ISSM vem colaborando, desde 2019, para que um novo
portal responsivo e independente seja implantado no Instituto, permitindo que as
atualizações sejam feitas sempre que necessário, garantindo a efetiva transparência e
publicidade dos atos e serviços do ISSM.

Relatório elaborado por Rita Martins
em 09/08/2021
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