
Agora você pode organizar rapidamente os 
documentos do deal, gerenciar a avaliação de due 
diligence da sua equipe e ter visibilidade em tempo 
real do progresso.

Compradores, cuidado – ou preparem-se: a nova solução 

Intralinks DealVision utiliza inteligência artificial (IA) e 

aprendizado de máquina para ajudar você a organizar e analisar 

melhor as informações do vendedor, além de gerenciar sua 

equipe de deals para acelerar a fase de diligência do ciclo de 

vida do deal.

No atual ambiente altamente competitivo de M&A, é 

absolutamente crítico que as equipes de desenvolvimento 

corporativo e os escritórios de private equity tenham 

velocidade e confiança nos deals que decidem atuar. 

Você tem desafios.

As informações disponibilizadas pelo vendedor no VDR 

raramente estão alinhadas com o checklist de due diligence 

do comprador ou com a lista de requerimentos. Informações 

fundamentais geralmente são classificadas incorretamente ou 

estão ausentes. Tradicionalmente, os compradores precisavam 

realizar a due diligence usando processos ineficientes, como 

fazer o cruzamento de arquivos de forma manual no data 

room e confiar em e-mails e telefonemas para marcar itens do 

checklist e verificar o progresso – o que pode ocasionar perda 

de tempo, análises incompletas ou até mesmo deals perdidos.

Hoje, para ser ágil e tomar as decisões corretas, é essencial 

organizar rapidamente os dados do vendedor. Os compradores 

precisam acompanhar como suas equipes estão lidando com 

as informações do vendedor e visualizar em tempo real o 

progresso do projeto.

Nós temos soluções.

A nova solução Intralinks DealVision automatiza a classificação de 

documentos e recomenda arquivos do Data Room Virtual (VDR) da 

Intralinks para revisão, com base nos itens ou perguntas do seu 

checklist. A atividade da equipe do deal é gerenciada e monitorada 

com facilidade pelo gestor de desenvolvimento corporativo ou 

PE – dispensando trilhas de e-mail ou intermináveis chamadas 

telefônicas para atualização de status. Com apenas alguns cliques, 

os gestores podem atribuir pastas e documentos aos membros da 

equipe e visualizar uma série de descobertas e questionamentos 

de due diligence. Além disso, o DealVision fornece ao líder da 

equipe do deal um painel de controle em tempo real que exibe uma 

atualização instantânea sobre o andamento do projeto, para que 

você possa ver rapidamente todas as áreas que estão a trasadas e 

tomar as medidas necessárias para garantir que elas não reduzam 

o ritmo do trabalho.
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Inovações do Intralinks DealVision™ para 
compradores.

• Mapeamento de conteúdo automatizado – a classificação de 

conteúdo automatizada ativada por Inteligência Artificial (IA) 

mapeia o conteúdo no VDR do vendedor para o seu checklist 

de due diligence, economizando o tempo normalmente 

alocado para a classificação manual e a revisão desse 

conjunto de informações.

• Análise de falhas orientada por IA – identifica informações 

ausentes.

• Painel de atividades – o gestor do processo de due diligence 

agora pode acompanhar em tempo real o progresso da 

avaliação da equipe.

• Consolidação de conclusões e P&R – em vez de confiar em 

métodos específicos para reunir feedbacks, conclusões e 

questionamentos da equipe de deals, agora os gestores têm 

essas atualizações na ponta dos dedos, disponíveis em um 

local seguro e centralizado.

Criado pela líder em data room virtual 
especialmente para compradores.

Diferente de outras soluções, o DealVision foi desenvolvido 

especialmente para os profissionais do lado comprador de uma 

transação e tem como objetivo atender às necessidades reais 

do processo de compra e fornecer transparência em tempo real 

quanto às atividades da equipe de deals.

O DealVision é apenas parte de um trabalho contínuo que visa 

nos manter como o data room virtual mais usado no mundo. 

Temos o compromisso de oferecer a operadores de deals de 

todo o mundo as tecnologias mais avançadas para que os deals 

sejam financeiramente seguros e focados em dados.

intralinks.com/dealvision

Descubra como acelerar  
sua due diligence de compra em
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