
Números 
+ 83.000 locais de negócios,             
incluindo governo e universidades 
em mais de 147 países. 

14.150 funcionários no mundo 
+ 240 funcionários no SAS Brasil

+ 190 clientes no Brasil
+ 800 parcerias no mundo
Clientes em 147 países

Receita mundial 
Receita de 2021: 
US$3.200 bilhões

Reinvestimento de 27% da               
receita em investigação e           
desenvolvimento no ano de 2021

*Em 2019, nos comprometemos a 
investir US$ 1 milhão em inovação em 
inteligência artificial durante três anos.       

      Soluções SAS
Inteligência Artificial. A IA está no nosso DNA. Muito 
antes de dominar as manchetes, a IA já era parte integrante do 
software SAS.

Cloud. Através de uma visão completa de soluções e 
implementação na nuvem, o SAS evolui agressivamente sua 
tecnologia para se tornar nativa da nuvem. 

Inteligência Artificial das Coisas (AloT). O 
verdadeiro poder dos dados de IoT é descoberto quando a 
inteligência artificial e a análise se combinam. Do contrário, 
seus dados de IoT simplesmente acumulam pó.

Analítica Empresarial. Proporciona às organizações 
a capacidade de integrar, classificar e analisar dados a fim 
de gerar conhecimento que permita resolver problemas 
complexos em diversas áreas do negócio.

Inteligência do Cliente. As soluções de inteligência 
do cliente ajudam a melhorar a experiência do consumidor, 
aumentar a retenção de clientes e impactar a rentabilidade 
do negócio. 

Gestão de Risco. As soluções de gestão de risco 
permitem ter um controle maior do risco, alcançando assim 
uma multitude de benefícios para o negócio.

Inteligência de Segurança e Fraude. O SAS 
ajuda a detectar atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro 
e fraude, através de soluções de inteligência de segurança e 
fraude que possibilitam uma melhor tomada de decisões em 
tempo real.

Visual Analytics. O SAS contribui para a visão e exploração 
de dados, combinando a inteligência empresarial com                     
a analytics mais importante do mundo.

NOVO DIA. NOVAS RESPOSTAS.
INSPIRADOS PELA CURIOSIDADE.

Conheça mais: www.sas.com/brasil >> 

Uma olhada em 2021
Receita: US$3.200 bilhões

Os analistas posicionam o SAS como líder em:

  -  Inteligência Artificial
-  Machine Learning 
-  Ciência de Dados
-  Analytics avançada e preditiva
-  Gestão de Risco 
-  Qualidade de Dados

 

-  Tomada de Decisões
-  Marketing Multicanal 
-  Customer Analytics
-  Gestão de Fraude
-  Antilavagem de Dinheiro

O SAS é o único provedor nomeado líder no Quadrante 
Mágico do Gartner para Plataformas de Ciência de Dados e 

Aprendizagem Automática durante os 8 anos de publicação da lista.
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Total da receita por região

América 
48.1%EMEA 

36.6%

AP 
15.3%

60% de novas vendas 
influenciadas por parceiros. 

88 da Fortune 100 em 
2021 são clientes do SAS.

O SAS foi líder em mais de 
30 rankings de relatórios de 

empresas e fornecedores 
em 2021.

http://www.sas.com/mexico 
https://www.sas.com/brasil


SAS Global Academic Programs

SAS Programa Acadêmico na América Latina
O Programa Acadêmico do SAS na América Latina faz parte de uma iniciativa global para capacitar a 
próxima geração de profissionais de analítica e ciência de dados. Trabalhamos diretamente com professores 
e universidades para incorporar recursos e software de ensino e aprendizagem

Conectamos alunos que dominam habilidades SAS com nossos principais parceiros na indústria, dando assim início 
à uma carreira de sucesso com inúmeras oportunidades profissionais.

O software SAS já está presente em milhares de universidades em todo o mundo. Visando alavancar ainda mais o seu uso e facilitar o ensino por 
parte dos professores, oferecemos assessoria curricular e apoio no desenvolvimento de cursos.

Todos os materiais de ensino e aprendizagem, bem como o software disponível através dos programas acadêmicos do SAS, são gratuitos para 
professores e alunos.

Conheça o nosso Knowledge Hub Academic Programs | SAS 

SAS Software 
Software para ensinar e aprender.

Treinamento e recursos acadêmicos
Workshops personalizados e materiais de 
apoio para as aulas.

Apoio acadêmico
Desenvolvimento e assessoria curricular 
para a integração do SAS em classe.

Parcerias
As especializações reconhecem as               
competências em SAS através de badges 
(selos digitais) e certificações.

O programa acadêmico do SAS oferece: SAS Especializações Acadêmicas 
Integra e eleva o ensino de SAS em sala de aula e reconhece as habilidades dos alunos 
através de um selo digital. Mais de 360 universidades no mundo já desenvolveram 
especializações com o SAS. Algumas delas estão entre as 100 melhores de acordo 
com o QS World University Rankings, tais como Duke University, UNSW Australia, City 
U, UC San Diego, University of Toronto, The University of Melbourne, The University of 
Manchester etc.

Clique aqui para consultar a lista completa de universidades que têm parceria com o SAS.

Contamos com assessoria de integração curricular sem custo.

Universidades ao redor do mundo que têm especializações acadêmicas do SAS.

Nossos formandos devem entrar nas empresas ou no governo com um nível de sofisticação de dados que os permita resolver           
problemas reais e relacionar essas soluções com os líderes da organização. Por isso, o SAS é uma parte fundamental de nossos           

programas de economia aplicada e análise de dados. Steven C. Myers, Professor Associado de Economia, The University of Akron.“ ”Copyright © 2022, SAS Institute Inc. Todos os direitos reservados.

Quer trocar ideias? Visite a Comunidade SAS Brasil.

https://www.sas.com/pt_br/learn/academic-programs.html
https://www.sas.com/content/dam/SAS/documents/technical/education/en/sas-joint-academic-programs.pdf
https://communities.sas.com/t5/SAS-Brazil-Community/gh-p/sasbrazil

