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O real papel do 
engenheiro de dados

A mineração está 
diferente nos dias de 
hoje. E o engenheiro 
de dados sabe bem 
disso. É nessa ciência 
que atualmente está 
aplicada a nova 
atividade ‘mineradora’

E essa engenharia 
contemporânea é 
a responsável por 

tratar da transformação 
dos dados brutos de uma 
empresa. É aí que começa 
a primeira ‘extração’ no 
processamento de dados, 
que abarca a série de 
atividades para dar uma 
utilidade prática à imensa 
quantidade de informação 
disponível. E a dinâmica 
segue um ritual extrema-
mente relevante com os 
processos de coleta, arma-
zenamento e distribuição 
dos dados, que estão sob 
a mira da engenharia de 
dados.

E quem é o profissional 
que faz isso? Quais as prin-
cipais responsabilidades 
e desafios do engenheiro 
de dados? É ele o grande 
articulador por reunir, 
organizar e disponibilizar 
de maneira simples e 
acessível todos os dados 
da empresa. Ele tem pro-
priedade para ir além das 
linguagens (Java, Scala, 
Python e outras). Ele tem 
domínio amplo da lógica 
e do quão complexo é o 
ecossistema de conceitos 
que povoam esta técnica, 
incluindo big data e com-
putação em nuvem. 

É com base nesses co-
nhecimentos que o profis-
sional de dados concebe, 
constrói e realiza uma 
série de testes de arqui-
teturas de sistemas de 
processamento de dados. 
É ele também o responsá-
vel por orientar soluções 
de aquisição de dados e 
de combinação de fontes 
de dados. Com essa gama 
definida, é o engenheiro 
quem elabora o chamado 
pipeline de dados. 

É importante a criação 
desse processo pelo qual a 
informação passa, incluin-
do a entrada no sistema, 
o processamento e o ar-
mazenamento, facilitando 
assim as consultas a serem 
realizadas por quem pre-
cisa desse levantamento. 
Outro embasamento rele-
vante é que o engenheiro 
de dados tenha também 
conhecimentos sobre 
análise preditiva e pres-
critiva, para auxiliar end 
to end todas as etapas do 
trabalho.

A qualificação da toma-
da de decisão a partir dos 
dados também faz parte 
do escopo de avaliação 

da engenharia de dados. 
Há ainda uma composição 
com a ciência de dados, 
que atua de forma equi-
valente com a engenharia 
de dados. Embora sejam 
áreas complementares, 
o trabalho do cientista 
entra após o processo 
gerido pelo engenheiro, 
que desenvolve toda uma 
infraestrutura para cole-
tar, organizar e armazenar 
os dados. 

Já o cientista de dados, 
chega para aplicar suas 
capacidades para tratá
-los. Cabe a ele ‘minerar’ 
os dados e extrair os 
melhores e mais valiosos 
insights para seus clientes 
ou para a empresa em que 
trabalha. Cabe lembrar 
que todo esse ritual segue 
a segurança já definida 
pela LGPD, que protege 
tanto o consumidor como 
todos os envolvidos nesse 
ecossistema. 

Ela  disponibiliza amplos 
benefícios, porque limita 
os seus riscos, cria um am-
biente seguro, confiança 
e transparência, além de 
gerar resultados positivos 
para todos. 

Os desafios para o en-
genheiro de dados são 
imensos, no entanto, 
seguir alguns princípios 
dão o caminho certo para 
conquistar credibilidade 
e retorno. Destaco aqui 
quatro deles. 
	 •	Boa interlocução 

- É essencial ser um 
bom interlocutor e 
conseguir entender 
os desafios de cada 
área da empresa. Não 
bastando somente en-
tender de ‘bits e bytes’. 

	 •	Alta capacidade de 
aglutinar os dados 
- Ter a capacidade de 
selecionar, organizar e 
reunir, da forma mais 
eficaz possível, os da-
dos relevantes para as 
mais diversas áreas de 
uma organização.

	 •	Ser	um	‘trust	advisor’	
sobre as melhores e 
mais eficazes ferra-
mentas tecnológicas 
de mercado.

E, por último e não 
menos importante, con-
seguir realizar a extração 
do valor dos dados por 
intermédio de ‘insights’ 
que façam a diferença na 
tomada de decisões da 
empresa. Esses fatores, 
quando bem definidos e 
postos em prática, elevam 
o valor do profissional da 
mais nova mineração, já 
que os dados estão por 
toda a parte.

(*) - É vice-presidente de Produtos 
e Serviços da Orys, consultoria 

especializada em inteligência de 
dados (https://orys.com.br/).

Esdras Cândido (*)

A alta no preço dos combustíveis tem lançado atenção a 
um outro tipo de veículo: o elétrico. As vendas de modelos 
eletrificados (EVs) no Brasil tiveram o melhor mês de 
fevereiro da série histórica da Associação Brasileira do 
Veículo Elétrico (ABVE), com 3.435 emplacamentos. Esse 
número equivale a um aumento de 147% sobre fevereiro 
de 2021 (1.389) e de 34% sobre janeiro de 2022 (2.558).  

No ano passado, as vendas totais de EVs foram de 
34.990 unidades, incluindo os híbridos, ou seja, 1,8% 
do total, com base no Renavam. Atualmente, há 79,8 mil 
deles em circulação no país, entre automóveis, utilitários 
e veículos comerciais leves. Esse dado não inclui ônibus, 
caminhões e veículos levíssimos. Segundo o presidente 
da ABVE, Adalberto Maluf, o crescimento é positivo, mas 
pode e deve ser muito melhor.

“As vendas no Brasil estão crescendo. Entretanto, se 
compararmos só os veículos elétricos de bateria (BEV) e 
os elétricos híbridos (PHEV), o Brasil emplacou apenas 
0.9% do total em fevereiro”.  Ele compara esse percen-
tual com o da Alemanha, por exemplo, cujas vendas de 
elétricos saltaram de 3% do mercado local em 2019 para 
26% em 2021 (25% em fevereiro de 2022). Na China, as 
vendas de veículos leves de “novas energias” atingiram 
13% do mercado do país em 2021. 

Na Europa, esse market share chegou a 17% no ano 
passado. Nos Estados Unidos, a 4%. O mercado global 
de elétricos leves alcançou 8,3% das vendas totais, com 
6,7 milhões de veículos vendidos em 2021 (EV Volumes). 
O sócio-líder da EY para o setor automotivo no Brasil, 
Marcelo Frateschi, afirma que a evolução da participa-
ção dos veículos elétricos leves nas vendas domésticas 
do Brasil vem crescendo ano após ano e superando as 
expectativas e previsões iniciais. 

“Com investimentos pesados das montadoras globais 
na substituição de seu portfólio, planos governamentais 
de mudança de veículos de transporte públicos para 
modais elétricos e adesão de países, estados e cidades 
em planos de redução de geração de carbono, acredito 
que esse percentual até 2030 será superior aos 20%”, 
analisa. O crescimento ainda depende de alguns fatores, 
tais como investimentos em fábricas locais, infraestru-
tura para geração de energia limpa ou autogeração de 
energia e incentivos tributários para o desenvolvimento 
de tecnologia local entre outros. 

“Para acelerar o crescimento, investimentos nos par-
ques fabris serão fundamentais, além de investimentos 
na infraestrutura para gerar energia adicional para su-
portar uma frota 100% elétrica no Brasil. Outro desafio é 

“Além de ser um 
m o m e n t o  d e 
grandes oportu-

nidades de venda, essas 
ocasiões também devem 
ser aproveitadas para boas 
práticas de relacionamen-
to com os clientes, como 
campanhas de engajamento 
e ações de fidelização”, co-
menta Anderson Locatelli, 
CEO da Sled, fintech que 
conecta de forma pioneira 
o mercado varejista com 
serviços financeiros. Para 
ajudar varejistas, aponta 
dicas de como se preparar 
para ter sucesso na data. 
Confira:
 1) Ofereça promoções 

atrativas - Pode ser 
uma dica óbvia, mas 
é essencial para que o 
comércio tenha suces-
so no Dia do Consumi-
dor. Escolha produtos 
que tenham giro no 
estoque ou que sejam 
tendência. E antes 
de precificá-los, veja 
como estão os preços 
da concorrência, para 
garantir promoções 
competitivas.

A retenção de clientes ainda é um desafio para os varejistas.

Notas Explicativas
1 - As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com o 
CPC PME em concordância com ás Leis nº 6404/76, Lei 11638/2007 
e Lei 11941/2009. 2 - Caixa e equivalentes de caixa, incluem depo-
sitos Bancários (R$1,00 em 2021 e R$ 172,43 em 2020),aplicações 
financeiras(R$5.485,85 em 2021 e R$663,27 em 2020). 3 - Outros 

ativos e passivos circulantes e não circulante: São demonstrados 
pelos valores de realização (ativos) e pelos valores conhecidos ou 
calculáveis, acrescidos dos, quando aplicável, dos correspondentes 
encargos e variações monetárias incorridas (passivos). 4 - As re-
ceitas e despesas são reconhecidas no resultado pelo regime de 
competência. 5 - O Imobilizado esta demonstrado ao custo histórico 

Metalgráfica Giorgi S.A.
CNPJ 61.354.932/0001-27

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e demais demonstrativos referentes ao 
exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2021. Estamos à disposição de V.Sas., na Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 21 de Fevereiro de 2022.

Ativo  2021/R$ 2020/R$

Circulante  5.486,85 835,70

Caixa e Equivalentes a caixa  5.486,85 835,70

Não Circulante  4.749.266,98 5.063.344,18

Créditos Com Pessoas Ligadas  1.532.196,04 1.846.273,24

Títulos a Receber  55.089,34 55.089,34

Depósitos e Cauções  981.586,52 981.586,52

Investimentos  2.180.395,08 2.180.395,08

Total do Ativo  4.754.753,83 5.064.179,88

Demonstração do Resultado em 31 de dezembro de 2021
  2021/R$ 2020/R$
Receita Operacional Bruta
Arrendamentos  144.377,66 52.779,04
(-) Impostos s/Arrendamentos  5.269,85 1.926,48
Lucro Bruto  139.107,81 50.852,56
Despesas Administrativas  412.258,63 474.988,04
Impostos e Taxas  5.012,44 60.211,51
Despesas Financeiras  501.371,98 116.263,26
Outras Receitas  - 146,79
Prejuízo antes dos efeitos Fiscais  (779.535,24) (600.463,46)
Contribuição Social e IR  11.088,21 4.063,95
Prejuízo Líquido do Exercício  (790.623,45) (604.527,41)

Demonstração das Mutações do Patrimonio Liquido
  Capital Social Reserva de Lucros Prejuízos Acumulados Total do Patrimonio Líquido
Em 31/12/2019  11.084.358,00 - (23.914.909,10) (12.830.551,10)
Resultado do Exercício  - - (603.414,93) (603.414,93)
Em 31/12/2020  11.084.358,00 - (24.518.324,03) (13.433.966,03)
Resultado do Exercício  - - (790.623,45) (790.623,45)
Em 31/12/2021  11.084.358,00 - (25.308.947,48) (14.224.589,48)

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de dezembro de 2021
Passivo  2021/R$ 2020/R$
Circulante  808.919,79 495.414,33
Obrigações Trabalhistas e Social  756,63 557,30
Obrigações Tributárias  808.163,16 494.857,03
Não Circulante  18.170.423,52 18.002.731,58
Créditos de Pessoas Ligadas  8.407.755,35 7.587.036,01
Obrigações Tributárias  9.762.668,17 10.415.695,57
Passivo a Descoberto  (14.224.589,48) (13.433.966,03)
Capital Social  11.084.358,00 11.084.358,00
(-) Prejuízos Acumulados  (25.308.947,48) (24.518.324,03)
Total do Passivo  4.754.753,83 5.064.179,88

de aquisição (R$304.895,98em 2021 e em 2020), menos a deprecia-
ção acumulada (R$304.895,98 em 2021 e em 2020). O método de 
depreciação foram calculadas pelo método linear as taxas permitidas 
pela legislação tributária. 6 - O Capital Social é de R$ 11.084.358,00 
totalmente integralizado e representado por 10.556.513.232 ações 
ordinárias sem valor nominal. 7 - O Imposto de Renda e a Contribui-
ção Social são apurados com base no lucro presumido. 8 - A suspen-
são das atividades industriais da empresa ocorreu em Dezembro de 
2007, situação que continua até presente data.

A Diretoria
Marcial Celso de Lima - CRC 1SP159694/O-5

Dicas para ter sucesso nas 
vendas e fidelizar seus clientes

Períodos como a Black Friday e a Semana do Consumidor sempre movimentaram o comércio e tornaram-se 
eventos obrigatórios e estratégicos para as lojas, independente do segmento em que atuam

ter conta bancária, 
podendo usar a quantia 
por meio da carteira 
digital, disponível no 
app Troco Simples ou 
na Wallet do varejista.

 3) Diversidade no meio 
de pagamento - Os 
meios de pagamentos 
são tão importantes 
quanto os produtos 
e serviços ofereci-
dos. Segundo estudo 
divulgado pela Con-
federação Nacional 
de Dirigentes Lojistas 
(CNDL), nas lojas fí-
sicas, os cartões de 
débito (32%) e crédito 
(30%) ainda são os 
meios mais utilizados. 

  Contudo, os usuários 
esperam que as em-
presas acompanhem a 
evolução dos meios de 
pagamento e ofereçam 
diferentes formas de 
pagar, atendendo di-
ferentes necessidades, 
o que facilita a tomada 
de decisão na hora 
das compras. - Fonte 
e mais informações: 
(www.sled.com.br).

 2) Ofereça conveniên-
cia digital - A pes-
quisa da AllinN aponta 
que somente 3% das 
pessoas que compra-
ram durante o Dia do 
Consumidor em 2021 
haviam comprado na 
mesma loja na edição 
anterior, ou seja, a re-
tenção de clientes ain-
da é um desafio para os 
varejistas. Bons preços 
são atrativos, porém 
invista também em di-
versidade na forma de 
pagamento, entregas 

ágeis (no caso de e-
commerce e delivery) 
e menor tempo de fila 
nos caixas.

  As filas desgastam a 
relação do varejo físico 
com o público e um dos 
motivos que provocam 
essa situação é a ausên-
cia de troco nos caixas. 
Pensando nisso, a Sled 
traz ao mercado uma 
solução pioneira de 
troco digital, em que 
o consumidor recebe 
o valor diretamente em 
seu CPF, sem precisar 
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Aumento de combustíveis incentiva 
venda de veículos elétricos

implementar infraestrutura de recarga em um país com 
dimensões continentais para que os veículos pesados 
possam levar mercadorias de norte a sul sem problemas 
de reabastecimento das baterias”, explica. 

A recarga também é um desafio para os proprietários 
de veículos 100% elétricos, principalmente para aqueles 
que moram fora dos grandes centros onde a oferta de 
estações de carregamento ainda é escassa. O tempo de 
recarga também já está sendo otimizado para cada vez 
mais diminuir esse processo. Já existem carregadores 
capazes de uma carga completa em 15 minutos. Para 
resolver essa questão, montadoras, fornecedores e star-
tups estão trabalhando em algumas frentes. 

“Melhorar a qualidade da bateria para aumentar a 
autonomia de veículos, seja veículo privado, comerciais 
leves ou utilitários; promover recargas cada vez mais 
rápidas e locação de baterias, entre outras frentes”, diz 
Frateschi. Uma iniciativa para incentivar os consumido-
res a adquirir veículos elétricos/híbridos plugáveis, na 
opinião de Frateschi, seria o governo criar o “imposto 
verde”, com alíquotas reduzidas ou isenções tributárias 
para aquisição tanto do veículo como dos sistemas de 
geração de energia.

“Poderia também oferecer um sistema de redução 
progressiva tributária para quem gerar menos carbono 
ou ainda incentivar a geração de crédito de carbono 
para compensar a carga tributária de pessoas físicas ou 
jurídicas”. (Fonte: Agência EY).

A recarga é um desafio aos proprietários de veículos 100% 
elétricos, pois a oferta de estações de carregamento 

ainda é escassa.
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