
Felizmente, agora você não precisa sair do VDR para redigir.  
Graças à integração do processo de redação com o VDR da 
Intralinks, você pode pesquisar e redigir conteúdo confidencial 
em uma única ação, sem dificuldade. O recurso de capacidade 
de redação da Intralinks permite que você:

• Gerencie o processo de redação diretamente no VDR da 
Intralinks

• Tenha tranquilidade por ter dados extremamente sensíveis 
guardados com segurança

• Economize tempo e dinheiro associados à redação 
desenvolvida por terceiros

Esse recurso de redação representa o primeiro passo da 
Intralinks em direção a nossa visão mais ampla de fornecer um 
recurso de redação que utiliza inteligência artificial para ajudar a 
identificar itens comumente redigidos que, de outra forma, teriam 
que ser encontrados manualmente e identifica automaticamente 
termos essenciais dentro do conteúdo de todo o VDR.

A capacidade de redação da Intralinks pode reduzir 
drasticamente as etapas adicionais e o tempo gasto na redação 
de arquivos fora do VDR.

Capacidade de 
Redação da Intralinks

Mesmo durante a fase de due 
diligence de um deal, quando 
potenciais compradores assinam 
acordos de confidencialidade, 
certas informações precisam de 
uma camada adicional de proteção. 
É aí que entra a capacidade de 
redação da Intralinks.
No ambiente de M&A atual, os vendedores podem enfrentar 
sérias repercussões das agências reguladoras se informações 
de identificação pessoal (PII) não forem gerenciadas 
adequadamente, ou impactos comerciais negativos se 
disposições contratuais e nomes de fornecedores ou clientes 
forem divulgados a um amplo grupo de potenciais compradores, 
que geralmente inclui concorrentes. A exposição desses 
dados pode inviabilizar um deal, resultar em perda de segredos 
comerciais ou desencadear ações regulatórias.

A redação de informações confidenciais é essencial para 
evitar esses contratempos, mas hoje o processo tradicional de 
redação exige uma quantidade excessiva de tempo, recursos e 
custos, além de ocorrer fora do local onde esses documentos 
eventualmente residirão: o VDR. Esse procedimento ineficiente 
adiciona tempo ao processo do deal – o que é especialmente 
frustrante quando você está tentando se preparar para a due 
diligence – e cria possíveis interrupções no fluxo de trabalho 
que podem levar a arquivos ausentes ou apenas parcialmente 
redigidos. Esse tempo desperdiçado, combinado com o potencial 
de erros, acrescenta riscos adicionais a qualquer deal.

Economize tempo redigindo documentos diretamente 
no VDR – elimine o processo de redigir documentos fora 

do VDR, fazer um novo upload e configurar permissões.

Mantenha os dados seguros – garanta que todos os 

termos designados sejam redigidos, centralizando o 

processo de revisão de documentos e eliminando as 

lacunas no fluxo de trabalho.

Reverta facilmente para o documento original – 

permita acesso, sem dificuldade, ao documento não 

editado para compradores, quando for apropriado, 

conforme o deal avança.

Reduza custos – realize todo o processo de redação 

internamente, em vez de contratar terceiros para 

revisar todos os documentos.

Mantenha o controle do seu deal. Utilize o recurso de redação 

no VDR mais respeitado do mundo para otimizar a redação 

sem sacrificar a segurança.  Fornecemos as ferramentas 

necessárias para facilitar o seu deal, mantendo seus dados 

seguros – no nível da palavra.
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Proteger dados sensíveis durante 
um deal é mais importante do 
que nunca. A Intralinks oferece 
um recurso integrado de redação 
no VDR para acelerar o processo.
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