
II Congresso do Instituto CPR, Resolvendo conflitos em um mundo mais transparente, 

comprova a ampliação da cultura da mediação empresarial no Brasil 

 

 

The International Institute for Conflict Prevention & Prevention (Instituto CPR) em parceria 

com a Câmara Brasileira de Arbitragem Empresarial – Brasil (CAMARB) realizou, no dia 25 de 

abril de 2014, o II Congresso de Mediação Empresarial no Brasil - Resolvendo conflitos em um 

mundo mais transparente,  na Fundação Dom Cabral, em Alphaville, Nova Lima, Minas Gerais. 

Cerca de 150 pessoas participaram do Congresso, que teve como principal orador o Prof. Kazuo 

Watanabe, professor-doutor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Entre os 

participantes estavam empresários, especialistas em mediação, advogados e acadêmicos. 

Apresentado por Joaquim Muniz do escritório Baker & Mackenzie, o professor Kazuo abriu o 

Congresso enfatizando a importância de se conceber a mediação como política nacional de 

solução de conflitos, processo de transformação e poder social, contestando a idéia de que a 

mediação é um instrumento de socorro ao judiciário. Mencionou, também, o trabalho pioneiro do 

Instituto CPR que,  traz ao Brasil, experiências com processos autocompositivos, ao longo de 30 

anos, nos Estados Unidos.  

 

O primeiro painel, Como as companhias ao redor do mundo estão usando ADR,  teve a 

participação de advogados como Flávia Mange da Hewlett-Packard, Suzana Fagundes R. 

Oliveira  da ArcelorMittal, Sergio Souza Fernandes Junior do Itaú-Unibanco e  Alexandre da 

Costa da Capgemini Brazil que discutiram como essas organizações estão resolvendo seus 

conflitos, melhorando relacionamento com consumidores e seus parceiros comerciais, em um 

mundo cada vez mais globalizado e cheio de desafios. A HP, por exemplo, foi vencedora do 

prêmio do Instituto CPR, por seu trabalho excepcional, inovador e de grande destaque no 

desenvolvimento das práticas autocompositivas na cultura da empresa, no ano de 2013. “No 

Brasil, a idéia é nova, as empresas estão começando um movimento em direção a mediação”, 

afirmou Flávia Mange, gerente do Contencioso para América Latina da HP. Para Leonardo 

Canabrava, sócio do escritório Campos, Fialho, Canabrava, Borja, Andrade, Salles Advogados e 

moderador do painel, a mediação é uma excelente oportunidade para o empresário, pois faz com 

que saia de sua posição de defesa para construir valores, afinal as empresas estão nos negócios 

para fazerem negócios.  

 

Wilson Pimentel do escritório Sergio Bermudes moderou o painel Como outras instituições 

estão usando ADR no Brasil. Para o setor judiciário, o painel teve como representante André 

Gomma, juiz de Direito e membro do Comitê Gestor do Movimento pela Conciliação do CNJ. 

Entre os mediadores já consagrados, destacaram-se: Andrea Maia do FindResolution, e Diego 

Faleck, do escritório Faleck & Associados, e pelo Centro de Defesa da Propriedade Intelectual 

do INPI, Mariana Veras. Este painel   debateu sobre a possibilidade de se obrigar litigantes cíveis 

a mediar suas disputas, previamente ao ajuizamento da ação judicial, e como a utilização deste 

procedimento é essencial para apoiar investimentos estrangeiros, mercados de capitais, 

propriedade intelectual, transações comerciais, direito do consumidor e direitos coletivos. 

Avanço tecnológico, globalização, ambiente mais sofisticado e inovador nos negócios fazem 

parte de um mercado em constante mutação. “Só a mediação pode verdadeiramente discutir os 

reais interesses das partes, pois,  o que está nos autos de um processo, não está no mundo”, 

destacou com muita propriedade André Gomma. 



  

Usos específicos de ADR: Todo crescimento acarreta mudanças, controvérsias e desafios e tudo 

isso demanda processos de solução de disputas capazes de manter o ritmo e suportar o contínuo 

desenvolvimento econômico. O painel da tarde cuidou da mediação em três áreas específicas, 

Construção, com Thierry Tomasi do escritório Betto Seraglini e Irvin E. Ritcher da empresa Hill 

International; Propriedade Intelectual, com Nathalia Mazzonetto do escritório Muller & 

Mazzonetto e Claudia Frankel Grosman, da Bayer, Grosman e Levy Advocacia Colaborativa; e 

Deal Mediation com Patricia Freitas Fuoco, do escritório Pacheco Neto, Sanden, Teisseire; e 

Joan Stearns Johnsen do JSJ Mediations. Com introdução feita por Leandro Rennó, professor e 

diretor da CAMARB e do CONIMA, os profissionais dessas específicas  áreas  discutiram casos 

de sucesso e obstáculos encontrados no desenvolvimento de formas alternativas de solução de 

controvérsias para áreas específicas da indústria, tais como Dispute Resolution Boards, Standing 

Neutrals, parceiras, tratando das vantagens e desvantagens da escolha do mediador especializado 

e a importância da intermediação do deal mediador nas negociações internacionais complexas, 

considerado essencial para o sucesso do investimento. 

 

 

Solução de Controvérsias On-Line: A prática de e-commerce explodiu. As disputas on-line 

estão mudando o modo como o mundo negocia seus conflitos. Um processo de solução de 

controvérsias que seja transparente, eficaz e tecnologicamente criativo é essencial para resolver 

disputas de e-commerce de baixo valor financeiro.  “Vivemos, no momento atual, uma alta 

inserção digital e sem dúvida, a plataforma on line é uma ferramenta muito importante para 

fomentar o mercado da mediação empresarial para solução de disputas", afirmou Daniela 

Gabbay, professora de Direito da FGV, mediadora e consultora na área de meios extrajudiciais 

de solução de conflitos, ao abrir o painel de debates. Daniel Arbix, da Google, Laura Fragomeni, 

da Walmart e-Commerce, Nicolás Lozada-Pimiento, consultor do Ministério do Comércio da 

Colômbia e participante do grupo III dos trabalhos sobre ODR da Uncitral na ONU, e Mayte 

Ximenes, do Groupon, trouxeram um pouco do universo das disputas on-line, das considerações 

estratégicas de companhias que operam na América Latina e de como elas estão explorando esse 

contexto. Lozada-Pimiento destacou que o tratado de solução de controvérsias on-line para 

transações de e-commerce da ONU possibilitará um consenso entre países diferentes, legislações 

distintas, para a resolução de conflitos de forma transparente, rápida, justa e com preços baixos. 

Daniel Arbix mostrou as diferentes abordagens para solução de conflitos em inúmeros sites, 

inclusive no facebook,  enquanto  Mayte Ximenes e Laura Fragomeni mostraram como as suas 

empresas estão desenvolvendo esse processo on-line.  

 

 

Ética em mediação: É dever dos mediadores informar às autoridades acerca dos crimes a que 

venham tomar conhecimento durante a mediação? Esse painel abordou temas da obrigação da 

confidencialidade, do dever de reportar crimes e sua importância no Direito brasileiro, quando 

não há uma legislação específica.  Moderado por Fernanda Levy, mediadora do Instituto 

D’accord, Pedro Ribeiro de Oliveira, do escritório Sacha Calmon, Julie Bédard do escritório 

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP,  Renato Grion, sócio do escritório Pinheiro Neto, e 

Monica Mendonça Costa, do escritório Tozzini Freire, foram discutidos no painel casos 

controversos sob a ótica de diferentes códigos de ética, em mediação judicial e extrajudicial, no 



Brasil. Julie-Bedárd e Renato Grion ilustraram suas opiniões com as orientações éticas de 

instituições internacionais, enquanto Monica Costa pontuou o avanço que o projeto de lei trará 

ao assegurar legamente a confidencialidade da mediação. Bernardo Portugal enfatizou a 

necessidade de certeza da confidencialidade para o sucesso da mediação. Pedro Ribeiro, por sua 

vez, falou sobre o dilema pessoal do mediador: “O mediador deve estar confortável com sua 

consciência pessoal e profissional e deve evitar prejudicar as partes. Se as negociações denotam 

alguma ilicitude, pode encerrar a mediação por razões de foro íntimo. No entanto, mesmo que 

não possam investigar a real ocorrência de um ilícito, deve, todavia, alertar as autoridades nos 

casos em que possa haver risco a integridade pessoal de alguém”. 

Por fim, o último painel do dia – Pactos de ADR: Ferramentas eficientes para a promoção de 

ADR & Abordagem Sistémica de ADR à Resolução de Disputas Comerciais Globais -  trouxe 

para o público a importância do Pacto de Mediação do CPR para empresas e escritórios de 

advocacia,  tendo sido assinado por mais de quatro mil empresas. Acompanhando a evolução da 

sociedade, o CPR lançou, recentemente, o pacto do século XXI, já assinado por mais de 30 

grandes multinacionais. Este pacto se diferencia do original por promover a busca de uma 

política interna sustentável e construtiva de solução de conflitos. Olivier André, do Instituto 

CPR,  abordou a importância do Pledge do CPR para o crescimento das técnicas 

autocompositivas nos Estados Unidos e na Europa, e enfatizou que as empresas, ao se 

comprometerem em buscar formas eficientes e econômicas de resolução de disputas comerciais 

globais, se colocam em situação de liderança e de vantagem no mercado. Moderado por 

Fernando Serec, sócio do escritório TozziniFreire, o painel contou com a participação de 

advogados dos escritórios e  empresas signatárias do Pacto do CPR, como a GE Global Grow & 

Operations, representada por Renato Diniz,  Hughes Hubbard & Reed LLP, representada por 

Hagit Elul, AkzNobel Brasil, representada por Melissa Camara, que abordaram, como as filiais 

dessas grandes empresas, estão desenvolvendo resolução de conflitos, Brasil. 

 

O Instituto CPR é uma organização think-tank e de liderança que tem como missão principal 

auxiliar empresas multinacionais e advogados a resolverem disputas comerciais complexas, com 

um custo mais eficiente. O CPR cumpre sua missão  ao aproveitar a experiência e a genialidade 

de líderes do mundo jurídico-empresarial para mudar o modo como o mundo  resolverá conflitos 

nas gerações vindouras. Por mais de 30 anos, a comunidade jurídica tem confiado nas soluções 

inovadoras do CPR para conflitos empresariais e em seus árbitros e mediadores qualificados com 

distinção. 
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