
Intralinks para  
Falência e Reestruturação 

Devedores que solicitam medidas protetivas, como nos termos 
do Código de Falências dos Estados Unidos, da Diretiva de 
Reestruturação e Segunda Chance da União Europeia ou da 
Lei de Falências de Cingapura, estão diretamente envolvidos 
em um ambiente governado por rigorosos – e abrangentes – 
requisitos de divulgação. 

O volume de informações cruciais compartilhadas durante 
o processo e relacionadas ao financiamento e/ou venda de 
ativos pode ser considerável – e o gerenciamento dessas 
informações e comunicações exige organização e foco. As 
horas gastas em tarefas e detalhes administrativos podem 
ser horas dedicadas à reestruturação e venda.

A Intralinks facilita a troca segura, adequada e auditável de 
informações importantes, a colaboração e o gerenciamento 
do fluxo de trabalho, melhorando a eficiência e o controle 
entre todas as partes envolvidas. 

Podemos ajudar você a otimizar os procedimentos criando 
um sistema simplificado e organizado para compartilhar 
informações e aprimorar as comunicações, tornando o 
processo mais fluido do que nunca.

Vendas de Seção 363, Vendas de Outros 
Ativos e Financiamentos DIP (devedor 
em posse) 
A Intralinks permite que todas as partes, incluindo devedores, 
credores, consultores, contadores e assessores jurídicos, 
colaborem dentro e fora da empresa. Gerencie o processo de 
divulgação organizando facilmente as informações em um 
local centralizado e reduza os riscos ao controlar com rigor o 

acesso a documentos confidenciais. Faça o upload dos seus 
registros diretamente para a plataforma da Intralinks para 
que você possa agilizar a integração das partes licitantes. 
Facilite o processo de due diligence para desinvestimentos 
e vendas de ativos enquanto monitora e avalia ativamente 
a atividade da contraparte, ajudando a direcionar os 
compradores certos com mais rapidez. 

Reorganização
Planos de reorganização exigem o atendimento às 
necessidades de vários stakeholders. Caso você esteja 
compartilhando informações com credores, potenciais 
investidores ou sua equipe de reestruturação, assegure 
que as partes apropriadas tenham acesso às informações 
que precisam, no momento em que precisam. Usando a 
Intralinks, manter os principais envolvidos atualizados sobre 
os contratos de arrendamento, documentos de pensão, 
modelos de reestruturação, informações de financiamento, 
documentos legais e outros registros importantes nunca 
foi tão rápido ou organizado. Quando chegar a hora de ir ao 
mercado, é essencial um envolvimento efetivo com credores, 
administradores e tribunais – e a Intralinks permite que você 
divulgue informações com partes autorizadas de maneira 
rápida e fácil.

Enfrentar uma falência ou reestruturação é um processo complexo em que o tempo 
é crucial, especialmente em um ambiente de incerteza econômica. A preparação 
para qualquer plano de reorganização, venda ou liquidação requer múltiplos 
canais de comunicação e um regime de divulgação que deve satisfazer tribunais, 
administradores, credores e outras partes interessadas.
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P&R – gerencie colaborações importantes com maior segurança 
e rastreabilidade que o e-mail com o módulo de perguntas e 
respostas da Intralinks. 

Fluxo de aprovação de documentos – automatize aprovações 
de terceiros e autopublicações e conceda permissões no seu 
data room virtual.

Insights do data room – o painel de Insights do Data Room 
da Intralinks exibe métricas acionáveis de atividades, por 
exemplo, como e quando os usuários estão interagindo 
com seu conteúdo e com que frequência. Você pode até 
classificar vários grupos de usuários com base em logins e 
documentos visualizados.

Recursos móveis – monitore a atividade do deal em qualquer 
lugar com o aplicativo móvel da Intralinks. Sincronize 
informações com segurança em todos os seus dispositivos 
móveis, para que você possa gerenciar arquivos e fluxos de 
trabalho em qualquer lugar.

Agora, mais do que nunca, é fundamental manter-se ágil 
diante das flutuações imprevisíveis do mercado. Felizmente, 
a Intralinks garante que você possa gerenciar e trocar 
informações com segurança durante todo o deal, permitindo 
que você se concentre no que mais importa, como a 
estratégia da sua empresa. Com a Intralinks, você pode ficar 
tranquilo sabendo que suas informações confidenciais estão 
seguras, independentemente de qualquer risco de segurança 
que apareça.

Prepare deals com antecedência

As horas previamente dedicadas às 
tarefas administrativas de organização, 
renomeação e redação de documentos 
são horas que agora você pode usar para 
a execução de planos de reestruturação 
ou para a venda de ativos.

Controle o acesso a informações 
sensíveis

Permita que equipes trabalhem de 
forma colaborativa em planilhas e 
revogue o acesso mesmo após elas 
serem baixadas e editadas.

Redação Integrada – o recurso de redação integrada da 
Intralinks elimina a necessidade de redigir e fazer um novo 
upload de documentos fora do VDR, assim, você pode 
pesquisar e redigir conteúdo confidencial em uma única ação, 
sem dificuldade.

Histórico completo de auditoria – um registro preciso 
e detalhado de quem teve acesso e quando teve acesso 
permite que você mantenha um registro totalmente auditável 
de divulgação para fins legais e/ou de conformidade. 

Principais destaques

Confie no líder global

Transações avaliadas em US$ 34,7 
trilhões foram realizadas em nossa 
plataforma.

Receba ofertas antecipadas

Simplifique a comunicação para a 
venda de ativos, seja alcançando mais 
interessados em menos tempo ou 
acompanhando o seu engajamento com a 
solução Marketing do Deal da Intralinks.

Atue de forma rápida e efetiva 

Configure um data room hoje mesmo 
sem divulgar a entidade corporativa ou 
assinar um contrato. Permita que sua 
equipe comece a se preparar desde a 
hora um.

Utilize Inteligência Artificial  

Conduza uma due diligence mais 
produtiva com a nova solução 
DealVision™.

Com os produtos e recursos da Intralinks, você fica à frente em um cenário de 
mudanças em tempo real, deixando menos tempo para que fatores de mercado 
atrapalhem o processo.

O recurso de Redação Integrada economiza tempo, redigindo documentos diretamente 
no VDR
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