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Quem somosMISSÃOProver os profissionais de Direito com os melhores serviços de informação jurídica para dar suporte às pesquisas je tomada de decisões, graças ao nosso conteúdo e à nossa tecnologia inovadoraVISÃOContribuirmos para um mundo melhor através da compilação da maior coleção de conhecimento jurídico, sua distribuição global e a promoção do Estado de Direito



Nossa Filosofia
• Dedicação e esforço
• Ambição e paixão
• Curiosidade, criatividade, irreverência contra  o status quo
• Respeito e confiança
• Coragem e persistência
• Compromisso pelo atendimento de excelência
• Honestidade e responsabilidade



Nossa História1998 Fundação da vLex em Barcelona - ES1999 Incorporação dos primeiros conteúdos da América Latina2000 Acordos com as principais editoras espanholas paradistribuição de conteúdos2007 Lançamento da Plataforma Global2008 Ampliação do conteúdo editorial para mais de 100 países ematé 13 idiomas2009 Se superam a quantia de 25 milhões de documentosdisponíveis na vLex2010 Se superam a quantia de 60 milhões de documentosdisponíveis na vLex2012 Abertura de novos escritórios na América Latina chegando aisso com 7 escritórios no mundo2017 Aquisição da Empresa Compass (vLex Canada)2018 Lançamento do VINCENT2019 Lançamento da nova webapp/interface





• Mais de 120 profissionais em 8 países: Espanha, México, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Peru, Canadá e EUA
• Mais de 100 milhões de documentos indexados de mais de 100 países.
• Mais de 6 milhões de visitas mensais à plataforma.
• Mais de 5.000.000 de estudantes das melhores Universidades do mundo aprendem com a vLex
• Mais de 100.000 advogados e acessores jurídicos em todo o mundo são mais competitivos com a vLex.
• Mais de 500.000 servidores públicos em todo em todo mundo confiam na vLex para pesquisa e aplicação do Direito em suas atividades
A vLex em números



COBERTURA DE CONTEÚDO
⮚ Fontes Oficiais
⮚ Informação de 132 países
⮚ Legislação e jurisprudência das cortes superiores completa de 20 países e selecionada de 100 paísesEstados Unidos, Canadá, Espanha, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Paraguai, Puerto Rico, Uruguai e India
⮚ Conteúdo Exclusivo
⮚ + 6000 títulos de doutrina em texto completo
⮚ 200 novos títulos incorporados em média por mês
⮚ Acordos com mais de 1,000 editoras



COMO ADICIONAMOS OS CONTEÚDOS?
⮚ Livros e periódicos (Doutrina) – acordos com editoras, autores e Universidades
⮚ Legislação e Jurisprudência (fontes primárias) – conexão com as fontes oficiais de cada País



TRATAMENTO EDITORIAL
⮚ O que significa?Valor agregado incorporado pelo trabalho da equipede produto (advogados e bibliotecáriosespecializados)
⮚ Qual é a finalidade? Garantir qualidade ao conteúdo incorporado
⮚ Como beneficia o usuario? Funcionalidades exclusivas:
• Versões dos Códigos
• Notas de vigência
• índice analítico de citações
• Smart Topics



InteligenciaArtificial?Que entende o Direito?Aprendizagem automáticaConhecimento JurídicoInformacão Textual



O ponto de partida é sempre a informação textual:
⮚Partimos do estado da arte em relação à recuperaçãoda informação
⮚Enriquecemos tomando em conta a proximidade,posição e ordem das palavras



Analisamos a relevância jurídica dos documentos:
⮚ Entendemos a hierarquia entre as tipologias de documentos e as distintasautoridades
⮚ Entender a hierarquia nos permite, por exemplo, priorizar uma sentença de uma corte superior em relação a de uma corte inferior

Aprendizagem automáticaConhecimentoJurídicoInformação Textual



Registramos o conhecimento do usuário
⮚ Registramos de maneira anônima as sequências de busca, reformulações, clickstream, passos de navegação, downloads, impressões, etc 
⮚ Ex.  captcha e Google
⮚ Usamos esses dados para construir um modelo semântico com Deep Learning

AprendizagemautomáticaConhecimento jurídicoInformacão Textual



Com a aprendizagem automática podemos:
⮚Oferecer recomendações
⮚Recuperar documentos que NÃO tem as palavras buscadas mas que o comportamento histórico dos usuários nos indica que são relevantes para a busca
⮚ Saber dentre todos os resultados encontrados, qual o mais útil para o pesquisador
⮚ Saber quais são os temas atuais e ajustar os parâmetros de relevância de maneira adequada
⮚Entender quais partes dos documentos são mais relevantes
⮚Melhorar a relevância dos resultados



WORKFLOW: DESDE a FONTE OFICIAL ATÉ A VLEX



Tecnologia vRank: Tecnologia que prediz de maneiraautomática qual dos resultados obtidos é o que tema maior probabilidade de ser mais útil para o usuárioTecnologia vAwaken: Tecnologia que permiteidentificar as distintas partes da estrutura de cadadocumento.Tecnologia vCite: Tecnologia que reconheceautomaticamente as menções às citações jurídicas eenriquece o documento com hiperlinks queinterrelacionam o conteúdo citado.



Entity Extraction: técnica de extração dainformação que se refere ao processo de identificare classificar elementos chave do texto em categoriaspré-definidas.



vSemantics: ferramenta de inteligênciasemântica que classifica de maneira automáticagrandes quantidades de documentação.Esta tecnología etiqueta cada documentoclasificando-o em sua categoria correspondentepermitindo localizar de maneira temática umabusca e construindo os SmartTopics.



VINCENTNo mundo da inteligência artificial existem diferentes níveis,sendo um dos mais importantes o que tem a ver com plataformas quedesenvolveram algoritmos relacionados à automação deprocessos. Desta forma, as tarefas são executadas commais eficiência, adicionando a capacidade deaprendizagem desses processos que ele os reproduz em outrassituaçõesA vLex é parte dessa tendência mundial e desenvolveu oAssistente Jurídico Vincent em 2018.Atualmente o Vincent está disponível em 9 Países: Espanha, EUA,Canadá, México, Chile e Colômbia.



VINCENTVincent é assistente jurídico virtual que, por meio da Inteligência Artificial e tecnologia de aprendizagem de máquina (Iceberg IA), encontra citações,  os documentos citados e os conceitos mais relevantes em qualquer documento legal. Sobre Iceberg A.I. PlatformÉ uma plataforma de Inteligência artificial desenhada para solucionar os desafios decorrentes da criação de serviços personalizados de Inteligência e análise jurídica. Solução para grandes clientes corporativos. Fonte: https://vlex.com.mx/p/iceberg/





VINCENTSuas principais características são:Revolução na pesquisaVincent transformou a tradicional pesquisa por palavras-chave em uma busca contextual mais rica baseada em documentos e assistida por Inteligência ArtificialBibliotecário/Pesquisador rápido e precisoVincent realiza uma busca conceitual da informação como se faz um ser humano mas realiza milhões de combinações por segundo. É o assistente virtual jurídico mais rápido e preciso que existePrecisão e segurança na aplicação do DireitoAjuda na validação da pesquisa e do trabalho escrito, verifica a vigência e atualidade  jurídica e proporciona uma argumentação jurídica de maior qualidade



FONTES:- http://kb.vlex.com/en/knowledge-base/vincent-in-vlex/- https://www.youtube.com/watch?v=9MzrLuiPc_g&feature=

youtu.be- http://kb.vlex.com/es/knowledge-base/iceberg-i-platform/- https://vlex.com.mx/p/iceberg/- https://gallery.mailchimp.com/df5abe8a7a9f5f9dcac527e02

/files/72fd4f93-f736-4faa-842b-

c4d8d6700a7a/Vilex_ok_compressed.pdf- https://www.expertsystem.com/entity-extraction-work/



Mais informações:brazilteam@vlex.comOBRIGADA!LUCIANA OLIVEIRACOUNTRY MANAGER(61) 99811.0657 vlex.com.br 
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