Aprenda SAS

®

Como Utilizar Este Guia
O SAS já foi premiado inúmeras vezes como “Melhor empresa para se
trabalhar”, para as mulheres, para os millenials, para os trabalhadores
da área de tecnologia e muito mais. Por que? Nossa cultura promove
criatividade e inovação para nossos funcionários, os quais transformam
em produtos incríveis e ativos para nossos clientes.
Com clientes em 160 países, nós fazemos disto nosso negócio para
garantir que o SAS Software seja usado em seu completo potencial.
Aprendizado vitalício é algo que acreditamos e desejamos compartilhar
com o mundo. Desde treinamentos e livros até certificações, nós temos
o que você precisa – quando você precisa.
Este guia é designado para indivíduos que desejam elaborar um
plano para seu desenvolvimento profissional – e gerentes de times
preparados a aumentar o conjunto de habilidades dos funcionários,
construindo uma forte e auto-suficiente comunidade de usuários SAS.
Existem 3 seções nesse guia:
Indivíduos: Capacite-se para Seu Futuro – informações de cursos para
mapear seu plano de treinamento personalizado.
Trilha de Capacitação: Anotações e Lembretes - Páginas em branco para
documentar seu plano de treinamento.
Gerentes: Treine sua Equipe – Visão executiva sobre recursos de
treinamento SAS e oportunidades de compra para sua equipe e
organização.
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Indivíduos: Capacite-se para Seu Futuro
Os serviços de treinamento SAS estão disponíveis para ajudar você a conquistar
suas metas de carreira. Além de recursos grátis para iniciação em SAS, você
encontrará referências de livros, certificações reconhecidas globalmente para
provar suas habilidades, e uma incrível diversidade de treinamentos disponíveis
online e em salas de aula.

Comece com Recursos Grátis
Cursos online gratuitos: Utilizados para fundamentar em conhecimentos
básicos de Programação SAS, estatística, administração da plataforma e
cursos SAS® Viya®.
Tutoriais SAS How-To Gratuitos: Acesse onde e quando você precisar,
direto no seu celular.
Teste antes de comprar: licenças gratuitas estão disponíveis para o SAS
Academy for Data Science.
SAS University Edition: O mesmo pacote de software analítico usado
por mais de 83.000 empresas, governos e universidades pelo mundo,
agora disponível em suas mãos.
Webinars “Pergunte ao Especialista”: Estes Webinars abordam ampla
variedade de tópicos de SAS e podem ser assistidos de duas formas: ao
vivo ou sob demanda.
Aprenda mais: sas.com/quickstart

Livros Publicados pelo SAS
As publicações SAS são complementos perfeitos para adicionar em sua
biblioteca e auxiliar os treinamentos SAS.
Nós somos Globais! Nossos e-books estão disponíveis em todos os
formatos – Kindle, Apple e PDF.

Adquira Certificação SAS® e Veja Sua Carreira Decolar
Através do programa de Certificação Global SAS, você pode adquirir credenciais
para validar suas habilidades SAS em:
Programming
Analytics
Predictive Modeling
Machine Learning
Artificial Intelligence (coming soon!)
Visual Analytics
Visual Statistics
Administration
Data Management

CERTIFIED

As certificações SAS são focadas em criar valor para sua carreira, você pode
ver valor agregado imediatamente. Você descobrirá que seu investimento
compensa.
Saiba mais: sas.com/getcertified

Seja um Cientista de Dados
Entre na academia para estudo intensivo em Ciência de Dados.
SAS® Academy for Data Science
Tudo que você precisa para se tornar o profissional ideal: treinamento intensivo
com especialista SAS, aprendizado hands-on e múltiplas certificações. Escolha
entre uma experiência colaborativa em sala de aula ou 12 meses de licença de
e-learning.
Saiba mais sobre o teste gratuito e visite: sas.com/datascienceacademy

Eleve Suas Habilidades ao Máximo
Adicione Inteligência Artificial e Machine Learning
em seu plano de carreira.
Atualmente as máquinas estão constantemente aprendendo pela
experiência e estão sendo forçadas a agir como humanos. Inteligência
Artificial (IA) é utilizada para realizar inúmeras tarefas, não somente por
processar uma grande quantidade de dados, mas também por aprender a
partir de estrutura e ordem de dados. Nossa plataforma SAS engloba IA e
Machine Learning compatíveis com o capital humano para aprender melhor.
Além disso, nós oferecemos treinamentos que usam tecnologias SAS para
treinar modelos de machine learning supervisionados e não supervisionados
em dados estruturados e não estruturados, de qualquer tamanho. Cientistas
de dados trabalham em todas as linguagens através da integração do SAS
com algoritmos Open Source, modelos e comparação de pipeline. Não
apenas casos pontuais em tempo real; aprenda desde captura de dados em
tempo real para uma instantânea acurácia nas previsões.
Você pode encontrar IA e Machine Learning ao longo de nossas ofertas
e nos treinamentos específicos para Customer Intelligence, risco, fraude,
inteligência de segurança, IoT e soluções específicas de industria.
Pronto para tentar o impossível? Habilidades de Inteligência Artificial e
Machine Learning irão colocar você no topo.

“Habilidades SAS são altamente cobiçadas. Além das análises,
com o SAS você também consegue coletar e preparar os
dados para criar apresentações com gráficos, dashboards, ODS
PowerPoint. Estas habilidades permitirão que você brilhe mais
que seus rivais.”
- Brian Larson, Sr. Operations Consultant, Bank of America

Escolha seu Caminho: Trilhas de Capacitação SAS®
Quando se trata de treinamento, cobrimos todas as modalidades de aula para garantir que
você aprenda da forma mais conveniente e quando estiver mais confortável. Experimente
nossas salas de aula colaborativas para aprendizado presencial ou aventure-se em cursos
Live-Web e salas de aula virtuais.
Pronto para planejar seu futuro? Use as próximas páginas como um guia para nosso
catálogo de curso e então explore vários caminhos para seu treinamento.

SAS® Foundation Tools
Força e Integração para os produtos e soluções SAS.
SAS® Programming
Base SAS Software serve de base para aprendizado em linguagem de programação.
SAS® Grid Manager
Maximize a eficácia e o processamento do seu ambiente analítico.
SAS® Enterprise Guide®
O poder do SAS em uma interface Windows “point-and-click”.

SAS® Advanced Analytics
Onde o poder encontra um propósito.
Statistical Analysis
Analise estatisticamente e interprete dados com programas SAS,
SAS Studio ou SAS Enterprise Guide.
Data Science
Manipule seus dados corporativos criativamente usando SAS
Analytics.
Forecasting and Econometrics
Use seus dados para desenvolver modelos e planos confiáveis
para o futuro do seu negócio.
Data Mining
Use o SAS® Enterprise Miner™ ou escreva códigos para
desenvolver modelos preditivos.
Predictive Analytics and Machine Learning
Use analytics para descobrir associações entre dados de entrada
e saída. Esta trilha inclui tecnologias além da Platforma SAS.
Text Analytics
Avalie dados não estruturados com SAS Text Miner
Optimization and Simulation
Modelos oferecem melhores soluções utilizando problemas do
mundo real.

SAS® Viya®
Conquiste qualquer desafio analítico, desde experimentos até
missões críticas.

Business Intelligence and Analytics
Conhecimento poderoso − na ponta de seus dedos.
SAS® Office Analytics
Use o poder do SAS Analytics a partir de aplicações familiares
do Microsoft Office.
SAS® Visual Analytics
Visualização e exploração de qualquer tamanho de dados.
SAS® Enterprise Business Intelligence
Crie relatórios e análises com as funcionalidades de BI da
plataforma SAS.

SAS® Data Management
Dados melhores preparam o cenário para melhores negócios.
SAS® Data Integration
Gerencie o armazenamento e coleta de dados usando SAS Data
Integration Studio.
SAS® Data Quality
Obtenha dados melhores e mais limpos – independentemente
do volume.

SAS® Administration
Antecipe o impacto de suas decisões.
SAS® Platform
Instale, configure e monitore a plataforma SAS.

SAS® Solutions
Uma vez que você domina a tecnologia SAS, você está pronto para a
arquitetura que as soluções SAS abragem:
Customer Intelligence
Fraud and Security Intelligence
Risk Management
Integrated Merchandise Planning
Health and Life Sciences
Supply Chain Intelligence
Performance Management
Aprenda mais: support.sas.com/paths

SAS Learn Badges
Compartilhe suas conquistas
Suas habilidades profissionais contam uma história única sobre você. SAS
Learn Badges ilustram e comprovam esta história. Com verificação em
tempo real, colegas e potenciais empregadores tem uma visão clara do que
você tem aprendido em seus treinamentos SAS. Compartilhe sua SAS Learn
Badges em assinaturas de e-mail, currículos digitais e mídias sociais.
Saiba mais: sas.com/digitalbadges

LEARN

Gestores: Treinem Seu Time
Dados são primordiais para seu negócio, mas em geral são em grandes
volumes e não estruturados o que torna muitas vezes complexa a tarefa
de transformação destas informações em insights úteis para utilização
em sua empresa. Empresas precisam de especialistas para interpretar os
dados, explicando e visualizando de maneiras significativas para tomadas
de decisões.
No SAS investimos alto para fornecer o suporte que seu time precisa para
efetivamente usar nosso software e alcançar o sucesso de sua empresa.
Quer seja pessoalmente, em um ambiente colaborativo, E-learning ou Live
Web, nós estamos aqui para ajudá-lo a alcançar suas metas de negócio.
Ao investir em treinamentos para seus funcionarios, você pode:
•
•
•
•
•

Ajudar na retenção e motivação.
Aumentar as habilidades e padronizar melhores práticas.
Construir uma forte e autossuficiente comunidade de usuário.
Aproveitar o máximo a plataforma SAS.
Criar uma solução escalável para alcançar seus objetivos.

Saiba mais: sas.com/business-training

Meu Planejamento
Planeje sua jornada de treinamento

Hora de Agendar
um Treinamento!

Como você
pretende
desenvolver sua
carreira esse
ano?

