
Notícias

Assessoria de Imprensa    •    E-mail: comunicacao@sistemafiea.com.br
Jornalista responsável: Bleine Oliveira    •    Jornalistas: Wagner Melo, Fabrícia Omena    •    Auxiliar: Josué Seixas

www.youtube.com/sistemafiea www.twitter.com/fiea_al www.fb.com/fiea-al www.fiea.com.br                     flickr.com/comunicacaofiea

Alagoas •  Maceió •  Ano 11•  Edição 1605 • Julho 2019

Uma marca histórica. 
A Unidade de Saúde e 
Segurança para a Indús-
tria – SSI, do Serviço 
Social da Indústria (Sesi/
AL), localizada em Ara-
piraca, é a primeira a ter 
sustentabilidade positiva, 
sem uso de fomento, en-
tre todas as unidades de 
saúde do Sesi no Estado. 

No mês de junho, o 
Sesi de Arapiraca obteve 
R$ 276.092,46 de receita 
e R$ 231.149,48 de des-
pesas, alcançando 19% 
de sustentabilidade (R$ 
44.942,98). A gerente 
da Unidade Sesi/Senai de 
Arapiraca, Thiana Cys-
neiros, elogiou os avan-
ços do Sesi, que dispõe 
de ferramentas de apoio 
à gestão e uma estrutura 
que o torna competitivo.

“Temos mais agilida-
de nos processos que 
impactam positivamente 
na rotina operacional dos 
negócios, e uma busca 
constante na melhoria 
dos serviços ofer tados 
às empresas. A unidade 
superou as metas previs-
tas, posicionando o Sesi 
no mercado competiti-
vo, diante de um cenário 
econômico dinâmico”, 
disse. 

Ela citou o apoio pre-
sidente da Fiea, José 
Carlos Lyra, do superin-
tendente executivo do 
Sesi/Senai, Carlos Alber-
to Paes, das diretoras de 
SSI e Marketing, Cláudia 
Piatti e de Gestão Estra-
tégica do Sesi/Senai, Na-
thália Romaguera, além 
dos coordenadores de 

Negócios.
“São pessoas que 

acreditam e acompa-
nham o nosso trabalho, 
contribuindo com essa 
conquista que foi cons-
truída por várias mãos. 
Agradeço à equipe da 
Unidade e aos nossos 
clientes, por agregarem 
valor neste resultado”, 
destacou Thiana. 

De acordo com ela, 
conhecer o mercado com 
mais propriedade e domí-
nio foi facilitado através 
dos sistemas Orquestra e 
BI, além de informações 
de inteligência de merca-
do, planejamento e orça-
mento, proporcionando 
informações estratégias 
para a tomada de deci-
sões.

Unidade de SSI do Sesi/Arapiraca 
conquista resultado histórico

Gestão destaca esforço de colaboradores como um dos fatores para o bom resultado

Thiana Cysneiros diz que informações estratégicas melhoram decisões


