GOL Linhas Aéreas e Sabre implementam
com sucesso a solução líder no setor para otimização de receita
SOUTHLAKE, Texas – 18 de novembro de 2020 – A Sabre Corporation (NASDAQ: SABR),
fornecedora líder de software e tecnologia que impulsiona a indústria global de viagens, e a
GOL Linhas Aéreas, a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anunciaram hoje a
migração bem-sucedida da solução tecnológica da companhia aérea para o Revenue Optimizer
da Sabre.
O Revenue Optimizer ajudará a GOL a ter uma abordagem em 360 graus para prever, analisar
e otimizar seus fluxos de receita, visualizando a receita total para cada voo, mercado e data de
partida.
Esta solução para gerenciamento de receita em tempo real potencializa o suporte inteligente à
tomada de decisão, recomendando disponibilidades e fazendo previsões de demanda com
base nas escolhas dos clientes e na inteligência competitiva.
Desde o início da pandemia do COVID-19, a Sabre continuou evoluindo e melhorando essa
solução, fornecendo às companhias aéreas informações úteis sobre o mercado atual de
viagens. O Revenue Optimizer incorpora dados disponíveis de tarifas de concorrentes para
ajustar a disponibilidade, considerando o contexto do mercado, além de corrigir
automaticamente as previsões de demanda com base nas recentes atividades de reservas do
mercado, o que é essencial no ambiente atual e imprevisível das viagens.
“À medida que o mercado se recupera lentamente dos efeitos da pandemia, é mais importante
do que nunca aproveitar as soluções de tecnologia que nos ajudam a maximizar nossa receita”,
disse Renato Bellomo, diretor de gestão de receitas da GOL Linhas Aéreas. “Não poderíamos
estar mais satisfeitos com a facilidade do processo de implementação. Esta ferramenta de
última geração é vital em um mercado onde os concorrentes estão adotando táticas cada vez
mais agressivas e dinâmicas.”
A GOL expandiu recentemente sua capacidade para cerca de 400 voos por dia, aumentando
as frequências em seus terminais de São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Salvador e Brasília.
“Estamos orgulhosos pois a GOL implementou o Revenue Optimizer de maneira tão tranquila”,
disse Ana Maria Escobar, vice-presidente de vendas para companhias aéreas para a América
Latina e Caribe, da Sabre Travel Solutions. "Esta solução fornece para as companhias aéreas
a tecnologia essencial, em tempo real e direcionada por dados que as impulsionam com
percepções que podem ajudá-las a superar os desafios nesses tempos difíceis e a prosperar
no longo prazo."

O Revenue Optimizer capacita as companhias aéreas a tomar decisões com base nos dados
atuais, indicando oportunidades em potencial para o aumento da receita. A maior clareza e
transparência dos dados fornecem um panorama mais preciso do mercado. Esta solução é um
componente central do pacote de produtos Dynamic Pricing e Offer Management da Sabre, que
ajudará as companhias aéreas a avançar em sua jornada para se tornarem varejistas de
viagens de última geração.
###
Sobre a Sabre Corporation
A Sabre Corporation é a principal provedora global de soluções de software e tecnologia para a indústria
do turismo, atendendo a uma ampla gama de empresas de viagens, incluindo companhias aéreas,
hotéis, agências de viagens e outros fornecedores. A companhia oferece soluções de varejo, distribuição
e reservas que ajudam seus clientes a operar de forma mais eficiente, gerar receita para seus negócios
e oferecer experiências personalizadas aos viajantes. O mercado digital Sabre conecta compradores e
vendedores de viagens no mundo inteiro. A plataforma de tecnologia da Sabre gerencia mais de US$260
bilhões em gastos relacionados a viagens anualmente. Com sede em Southlake, Texas, EUA, a Sabre
atende a clientes em mais de 160 países no mundo inteiro. Para obter mais informações, visite
www.sabre.com.
Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
A GOL é uma companhia brasileira e transporta mais de 36 milhões de passageiros anualmente. Com a
maior malha de transporte aéreo no país, a GOL oferece aos seus Clientes mais de 750 voos diários
para mais de 100 destinos no Brasil, América do Sul, Caribe e Estados Unidos. A GOLLOG é líder no
negócio de logística e transporte de cargas, e atende mais de 3.400 municípios brasileiros e chega a
mais que 200 destinos internacionais em 95 países. Por sua vez, a controlada SMILES permite que mais
de 16 milhões de participantes cadastrados acumulem milhas e resgatem passagens aéreas para mais
de 700 localidades em todo o mundo na malha de parceiros da GOL. Com sede em São Paulo, a GOL
conta com uma equipe de mais de 15 mil profissionais altamente qualificados, e opera uma frota
padronizada de 128 aeronaves Boeing 737, sendo a companhia aérea líder no mercado doméstico e
com um histórico de segurança de 19 anos. A GOL investiu bilhões de reais em instalações, produtos e
serviços e tecnologia para melhorar a experiência do cliente no ar e em terra. As ações da GOL são
negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.
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