
 

 

Sabre e Copa Airlines assinam acordo de distribuição multianual 

 

SOUTHLAKE, Texas – 21 de outubro de 2020 – Sabre Corporation (NASDAQ: 

SABR), empresa líder de software e tecnologia que impulsiona a indústria global de 

viagens, e a Copa Airlines, uma das principais companhias aéreas da América Latina, 

assinaram um novo acordo de distribuição global de longo prazo. 

Este novo acordo garante que o Sabre continuará distribuindo o conteúdo da Copa 
Airlines para milhares de agências de viagens e centenas de corporações através do 
mercado digital de viagens do Sabre (GDS), ajudando a Copa a impulsionar o 
crescimento da receita futura enquanto atinge o segmentos de mercado associados ao 
GDS. 

Depois de ter permanecido cinco meses no solo devido ao fechamento de seu hub na 

Cidade do Panamá, no Panamá, a Copa Airlines reiniciou suas operações em agosto. 

A equipe da Copa vem adicionando voos gradativamente, trabalhando para reconstruir 

a conectividade vital oferecida por meio de seu Hub of the Americas®, localizado no 

Panamá. 

À medida que a Copa expande o número de destinos, é essencial ter uma solução de 

distribuição robusta e abrangente que permita à companhia aérea continuar sua missão 

de conectar famílias, turistas, empresas e comunidades nas Américas. 

"Enquanto trabalhamos para restabelecer nossa rede internacional e conectividade 
intra-americana, é importante fornecer aos nossos clientes uma ampla variedade de 
opções e flexibilidade de reservas", disse Dennis Cary, Diretor Comercial da Copa 
Airlines. "O GDS do Sabre nos ajudará a reconstruir nossa rede e atingir nossos 
objetivos, promovendo, personalizando e vendendo nossos produtos por meio de 
empresas de gerenciamento de viagens, departamentos de viagens corporativas e 
agentes de viagens em todo o mundo." 

Com sede no Panamá, a Copa atua há mais de 70 anos, tendo estabelecido seu Hub 
of the Americas® como líder na América Latina para conexões internacionais. A Copa 
está entre as cerca de 400 companhias aéreas globais que usam o GDS do Sabre para 
atingir o maior público para vender seus produtos e serviços. 

“O Sabre está orgulhoso por fortalecer ainda mais nossa relação comercial com a Copa 
Airlines. Através do GDS do Sabre, a Copa pode utilizar uma ampla gama de serviços 
para promover, personalizar e vender seus produtos ”, disse Ana Maria Escobar, vice-
presidente de vendas e gestão de clientes para companhias aéreas da América Latina 
e Caribe, da Sabre Travel Solutions. "O vasto mercado digital de viagens do Sabre 

http://www.sabre.com/


 

permitirá que a comunidade de agências acesse o conteúdo da Copa, ajudando esta 
companhia aérea a aumentar sua receita de vendas e a lucratividade." 

O mercado digital de viagens do Sabre é fundamental para facilitar a comercialização, 
a venda e serviço de passagens aéreas, quartos de hotel, aluguel de carros, 
passagens de trem e outros tipos de viagens que os compradores em todo o mundo 
usam para pesquisar, reservar e gerenciar viagens. 

### 

Sobre a Sabre Corporation 

Sabre Corporation é uma empresa líder de software e tecnologia que impulsiona a indústria global de viagens, 

atendendo a uma ampla gama de empresas de viagens, incluindo companhias aéreas, hotéis, agências de viagens e 

outros fornecedores. A empresa oferece soluções de varejo, distribuição e fulfillment que ajudam seus clientes a 

operar com mais eficiência, gerar receita e oferecer experiências personalizadas aos viajantes. Por meio de seu 

mercado líder de viagens, o Sabre conecta fornecedores com compradores de viagens de todo o mundo. A 

plataforma de tecnologia do Sabre gerencia mais de US $ 260 bilhões em gastos globais com viagens anualmente. 

Com sede em Southlake, Texas, EUA, o Sabre atende clientes em mais de 160 países ao redor do mundo. Para 

obter mais informações, visite www.sabre.com. 

 

Sobre a Copa Airlines 

Copa Airlines, uma subsidiária da Copa Holdings, é uma companhia aérea líder de passageiros e carga na América 

Latina. Operando continuamente por mais de 70 anos, ela estabeleceu o Hub das Américas na Cidade do Panamá 

como o principal hub do continente. A Copa tem uma das frotas mais jovens e modernas do setor de aeronaves 

Boeing 737-800 NG e Boeing 737 MAX9, atendendo países nas Américas do Norte, Central, do Sul e Caribe. A 

companhia aérea oferece consistentemente um desempenho pontual acima de 90%, entre as melhores do setor em 

todo o mundo. Para planejar sua viagem e gerenciar suas reservas, compre bilhetes com segurança em sete 

moedas, use o Web Check-in, imprima cartões de embarque e encontre informações sobre políticas de viagens e 

requisitos de imigração, visite www.copa.com. 
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