
There’s an easier way to control your revenue

Revenue Management in Action



O RMS Assistant de autoaprendizado em 
tempo real da Lybra é um sistema sofisticado e 

flexível de gerenciamento de receita baseado 
em módulos que simplificará e automatizará 

as operações diárias de gerenciamento de 
receita de sua propriedade para aumentar a 

ocupação, ADR e RevPAR, mesmo em tempos 
de demanda deprimida, como a pandemia 

COVID-19 
Preços em condições de mercado sem 

precedentes  
A pandemia COVID-19 mudou a gestão de 

receitas para sempre. Os dados históricos e 
futuros não são mais os dados mais eficazes 

para determinar as tarifas dos quartos porque 
as condições atuais do mercado são 

completamente desconhecidas em nossa vida.

Preços em condições 
de mercado sem 

precedentes



Market Data Hotel Data 

Competition Data 

• Revenue, ADR, OCC 
• Business Mix 
• Reservation Pick-up and Pace 
• Production, Targets  
• Budget 

• Price Shopping 
• Parity Monitoring 
• LOS 
• Restriction Changes 

• Flight Search Data 
• Destination Demand 
• Product Perception Value 
• OTA Page Rank & Promotions 
• Online Reputation 
• Events 



    Alerts by Date                   
    Pickup Analysis 
    Pricing Insights                    
    Occupancy Forecast 
    Group Displacement           
    Distribution Insights

A melhor maneira de permanecer 
competitivo em um mercado 

deprimido é usar um RMS que usa 
os dados certos para fornecer as 

sugestões de preços mais precisas 
- e é aí que o RMS Assistente da 

Lybra supera os demais. 



    Online Reputation                   
    Destination Demand 
    Pricing dynamics                    
    Sales promotions 
    Market Segmentation           
    Choice Relative Index

O RMS Assistant de Lybra usa 
autoaprendizado para analisar de 

forma eficaz todos os Big Data 
disponíveis - priorizando dados de 

mercado e concorrência, em vez de 
históricos - para determinar com 

mais precisão a demanda de uma 
propriedade e oferecer sugestões 

de preços que ajudarão os hotéis a 
conseguir mais reservas e 

aumentar a receita.



Competition Intelligence

Como resultado da recente 
aquisição da Lybra pelo Grupo 

Zucchetti, os dados de reservas 
globais da Zucchetti - coletados 

das subsidiárias de 
hospitalidade da empresa - 

foram integrados ao RMS 
Assistant da Lybra; esta 

integração dá ao RMS acesso a 
uma quantidade inigualável de 
dados do mercado global e da 

demanda, maximizando a 
precisão das sugestões de 

preço da solução, não 
importando como a pandemia 
afeta a demanda do mercado.



Use Big Data para 
determinar a tarifa 
de quarto certa em 

tempo real data



O RMS Assistant da Lybra tem 
a capacidade de analisar 
dados exponencialmente 
mais rapidamente do que um 
RMS tradicional, tornando 
possível rever dados de 
previsão em tempo real - uma 
proeza que os humanos 
nunca podem esperar realizar.



Embora outras empresas RMS 
anunciem que sua solução calcula as 
tarifas dos quartos em tempo real, 
elas não têm realmente a capacidade 
de coletar e analisar dados e oferecer 
sugestões de preços com base nas 
condições REAIS do mercado. 

O RMS Assistant da Lybra é o único 
RMS que utiliza tecnologia de 
aprendizagem de máquinas 
suficientemente avançada para 
processar grandes dados em tempo 
real, à medida que o mercado muda, 
para todos os tipos e tamanhos de 
hotéis.


