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“O trabalho ficou mais fácil desde que adotamos a 

tecnologia da Litera Microsystems. O Contract 

Companion nos liberta para fazer um trabalho de 

maior valor. Por exemplo, menos tempo gasto na 

minuta se traduz em tempo adicional para fazermos 

pesquisas sobre o negócio do nosso cliente e nos 

permite oferecer serviços mais personalizados. ” 
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Visão Geral da Solução: Contract Companion 

Use IA para fornecer 
documentos de alta qualidade 
com mais rapidez. 

O Contract Companion é uma ferramenta 

de revisão que aproveita a Inteligência 

Artificial para garantir que seus 

documentos atendam aos rígidos padrões 

de qualidade de sua empresa e ás 

expectativas de seus clientes. 

Por que Contract Companion? 

De forma alarmante, mais de 65% dos profissionais jurídicos dizem que estão sob muita pressão 

de tempo, com o resultado de que mais de um em cada três admite pular tarefas de revisão. 

 
 Revise mais rápido        Melhore a qualidade       Reduza os riscos

 
Identifique e analise erros 
automaticamente em tempo  
real e volte rapidamente para 
atividades de maior valor. 

Demonstre consistentemente 
a capacidade, o valor e a 
integridade do trabalho das 
equipes jurídicas. 

Reduza a pressão de tempo e 
conclua uma revisão mais 
precisa que é difícil de 
conseguir manualmente, na 
última hora.  
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Visão Geral da Solução: Contract Companion 

Características Principais  

Analisar 

Avalie a saúde jurídica dos documentos com 

um único clique e veja instantaneamente os 

itens que precisam de atenção. 

 

 

 

Termos Definidos, Referências 
Cruzadas e Citações 

Revise os itens sinalizados para garantir a 

validade, precisão, consistência e clareza.  

Minutagem ativa 

Os problemas serão sinalizados e exibidos onde o 

cursor estiver colocando no documento, ajudando 

os usuários a corrigir os itens à medida que 

avançam. 

         Erros de Edição 

Corrija erros como aspas desemparelhadas, 

variações de espaçamento, numeração 

inconsistente, frases e informações específicas 

do caso.  
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