
Revolucione as operações 
do seu departamento jurídico 
com uma solução colaborativa, 
centralizada e integrada

HighQ



A solução centraliza todas as ferramentas já utilizadas e organiza seu 
trabalho, agregando inteligência, automação e gerenciamento, de acordo 
com as suas próprias regras de negócio. Tudo isso em uma plataforma 
colaborativa, que permite que sua equipe interaja com segurança, 
compartilhando e sincronizando documentos de qualquer lugar e a partir 
de qualquer dispositivo, garantindo total autonomia e sem a necessidade 
de desenvolvimento ou envolvimento de profissionais de TI.

O HighQ Corporate é uma plataforma 
pronta para apoiar departamentos 
jurídicos que sofrem com crescentes 
cargas de trabalho e buscam trazer 
maior valor agregado para dentro da 
organização.



Comunique-se de maneira 
mais relevante
Com o HighQ Corporate, seu departamento consegue 
colaborar facilmente com pessoas de dentro e fora da 
empresa, reduzindo significativamente a quantidade de 
e-mails recebidos e enviados e trazendo mais dinamismo e 
eficiência para as interações. 

Crie grupos de colaboração, estimulando o trabalho em 
equipe com uma comunicação moderna e intuitiva, além do 
compartilhamento de arquivos, informações e atividades. 

Tenha uma equipe mais produtiva
Nossa abordagem mais ágil para o gerenciamento de 
projetos e processos acelera o processamento dos fluxos 
de trabalho e permite que seu time foque em tarefas mais 
estratégicas para o departamento. Com alguns cliques, 
você automatiza tarefas manuais e conecta conteúdos 
à plataforma, garantindo fácil compartilhamento 
de informações e arquivos, com painéis e relatórios 
personalizados.

Centralize sua rotina dentro 
de uma única solução
Nossa plataforma é um hub jurídico que permite 
gerenciar contratos, conhecimentos, solicitações legais, 
conformidade, gastos, riscos, autosserviços e assessoria 
externa em um único lugar, garantindo maior controle nos 
processos e mais eficiência para as tomadas de decisões.

Facilmente parametrizável, a solução também garante a 
visibilidade completa de todas as operações jurídicas, de 
acordo com as necessidades do seu negócio. 



Modernize sua operação com 
tecnologia de ponta
Sempre atentos às novidades tecnológicas, temos um 
time de especialistas em Experiência do Usuário (UX), 
focado na promoção de melhorias relacionadas à interface, 
usabilidade e funcionalidade das nossas soluções. Além 
disso, por ser uma solução em nuvem, o HighQ Corporate 
permite que todos os seus colaboradores gerenciem suas 
tarefas a partir de qualquer dispositivo em nosso aplicativo 
e site responsivo, com necessidade apenas de uma 
conexão à Internet. 

Melhore o compliance 
do seu negócio
Com uma plataforma integrada e colaborativa fica ainda 
mais fácil de gerenciar o contencioso e os processos 
consultivos do seu departamento, uma vez que todas as 
informações e prazos estarão disponíveis com apenas 
alguns cliques. 

Adapte-se facilmente às mudanças regulatórias e gerencie 
processos de compliance com colaboradores internos e 
externos para garantir a gestão eficaz dos riscos. 

Ganhe mais relevância 
dentro da corporação
Oferecemos uma fonte única de informação, com 
visibilidade instantânea do orçamento, matérias, tarefas, 
status e outras métricas rastreáveis. Acompanhe seus 
indicadores de desempenho através de painéis gráficos 
personalizados e inteligentes para que seu departamento 
se posicione como uma área de alto valor agregado dentro 
da empresa, responsável por fundamentar e orientar 
importantes decisões estratégicas.



93% das empresas FTSE 100 e mais 
de 75% das empresas Fortune 500 
utilizam a plataforma HighQ, da 
Thomson Reuters.

O HighQ Corporate centraliza suas ferramentas e se integra 
com outras plataformas importantes, como Docusign, 
Microsoft Office, Google Suite, iManage, Sharepoint, entre 
outras. Para isso, utiliza os métodos mais modernos de 
integração com outras tecnologias, maximizando o valor de 
seu investimento e dispensando o desenvolvimento de robôs. 

Solução facilmente personalizável, 
sem a necessidade de programação 
ou conhecimentos técnicos avançados. 
Automaticamente disponibilizados 
em mobile e desktop. 

Por que escolher o HighQ Corporate?

Atende aos critérios mais rígidos de 
segurança, sendo uma plataforma em 
instância dedicada com certificações 
ISO27001, auditorias SOC I e II, 
permissões granulares de acesso, SSO 
(Single Sign On) e em conformidade 
com a nova Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD).  

Crie e publique portais web 
personalizados, facilitando o acesso 
à informação e gerando ainda mais 
colaboração e transparência com 
seus parceiros internos e externos. 



Com mais de 20 anos de experiência na entrega 
de projetos jurídicos, a Thomson Reuters aliou sua 
expertise, tecnologia e conteúdo confiável para 
desenvolver o HighQ Corporate, com o intuito de 
apoiar os departamentos jurídicos das empresas, 
garantindo uma gestão cada vez mais eficiente, 
colaborativa e integrada. 

Entre em contato com nossos especialistas 
e entenda como o HighQ Corporate pode 
auxiliar seu departamento a trabalhar de 
forma mais inteligente. 

Organize para simplificar.
Simplifique para potencializar.

CLIQUE PARA ACESSAR

https://www.thomsonreuters.com.br/pt/juridico/high-q-corporate.html#form

