
Aproveite todo o potencial do ODR 
  

Jeremy Lack[1] , Ana Gonçalves [2] e Daniel Rainey  [3] 
  
A Resolução de Disputas Online (“ODR”) agora é universal, especialmente desde o início 
da pandemia do Coronavirus . O que foi rejeitado como um mero conceito teórico por 
muitos mediadores experientes algumas semanas atrás , agora foi completamente 
integrado em suas próprias práticas .   B ut que queremos dizer com ODR é um pouco 
fluido. Devido às suas origens no e-commerce, o ODR costumava ser considerado um 
sistema total, sequestrando a mediação face a face e movendo tudo online. Na verdade, 
ODR ha d rastejou em prática mediação antes mesmo de o n .  agora ele está preparada 
para atingir todo o seu potencial . 
  
ODR já estava acontecendo lenta e subconscientemente 
  
A mediação é um exercício de comunicação. A Tecnologia da Informação e 
Comunicação (TIC) foi incorporada às práticas dos mediadores para facilitar as 
comunicações: telefone, e-mail e, mais recentemente, videoconferência. Alguns 
mediadores já compartilham d arquivos ou pastas eletronicamente por e-mail ou 
usam d uma pasta compartilhada online. Hoje, poucos mediadores chegam a uma 
mediação para encontrar as partes ou seus assessores pela primeira vez. Normalmente 
comunicaram-se com eles com antecedência, pelo menos por telefone ou e-mail, e 
receberam documentos eletrónicos que podem ser anotados e lidos ou 
pesquisados digitalmente . Embora possa haver preferências geracionais ou culturais que 
influenciam a aceitação ou a extensão em que as TIC podem ser empregadas, o uso de 
aplicativos eletrônicos do dia a dia não era geralmente considerado como " ODR ", ou 
como um meio para conduzir uma mediação , mas como ferramentas de comunicação 
auxiliares. Tudo isso está mudando. 
  
Existem novas plataformas ODR, mas os aplicativos de consumidor existentes são 
uma primeira etapa 
  
Enquanto algumas organizações estão desenvolvendo plataformas ODR sob medida para 
gerenciar e conduzir mediações do início ao fim[4] , muitos estão se concentrando em 
tipos específicos de disputas ou tratar certas preferências ou estilos de mediação, que não 
pode apelar a todos os mediadores, cultural partie s ou seus assessores. Não é necessário, 
entretanto, adotar qualquer uma dessas plataformas para praticar totalmente o ODR.  
  
Sistemas gerais de videoconferência já oferecem grandes melhorias que permitem 
que todos os mediadores para tirar proveito de ODR. O mais fácil é começar a usar 
aplicativos de consumidor que já estão amplamente disponíveis para o público em geral 
e incorporá-los totalmente às práticas de mediação. Existem muitos para escolher[5] . A 
maioria permite o compartilhamento de informações e dados por trás de firewalls de 
confidencialidade, onde os participantes podem ver uns aos outros em tempo real e bater 
papo offline. Sites simples, como www.doodle.com permitir discordantes e mediadores 
para conferência de programação e outras chamadas de forma mais eficaz através de fusos 
horários e involv e mais participantes. A maioria possibilita fazer anotações e facilitar 
discussões online , usando mapas mentais para substituir os flipcharts. O ZOOM é 
particularmente popular, pois permite que mediadores façam reuniões online com as 
partes, bem como votem anonimamente.  Embora esta plataforma recentemente tenha 
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levantado muitas questões sobre sua confidencialidade, sua segurança melhorou muito, 
e é possível adicionar senhas e limitar o acesso por meio de salas de espera e s de pré-
registro .  KUDOWAY , outra plataforma on-line, também permite videoconferenc 
multilingue ing , fornecendo diferentes canais de língua para permitir a interpretação 
simultânea . Usando essas plataformas diminui significativamente os custos de viagem e 
permitir s para a preparação eficaz, e para acompanhar o progresso de forma diferente . 
  
Maior uso de videoconferência 
  
Como a segurança de on-line de videoconferência improv es em todas as plataformas, nós 
precisamos pensar sobre como usar essas plataformas melhor, e diferentes maneiras em 
que ODR pode aliviar interagem ion com os participantes no preparatório ou “pré-
caucus” reuniões. Ver as pessoas online de antemão , no conforto do seu próprio 
escritório ou ambiente doméstico, facilita cumprimentá- las pessoalmente mais 
tarde. Conferência on-line permite que todos possam ganhar uma primeira impressão dos 
outros participantes envolvidos , e para quebrar o gelo. 
  
Para situações particularmente tensas, o ODR também pode neutralizar os desafios 
potenciais de uma primeira reunião cara a cara.  Aprender juntos como usar um sistema 
ODR permite que as partes participem do processo de maneira diferente . Ele pode ser 
um processo de transformação em si , gatilho ing “em grupo” comportamento ou 
emoções pró-sociais , como as pessoas muitas vezes oferecem a ajuda de um 
outro (mesmo se eles próprios estão usando a tecnologia para a primeira vez) . Lidar com 
a novidade da videoconferência nas mediações pode ajudar a colocar as pessoas (e seus 
advogados) coletivamente à vontade , compartilhando as vulnerabilidades umas das 
outras . T ele SE aprendizagem compartilhada experiência s pode gerar produtivas laços 
sociais. 
  
ODR é também útil em outras maneiras : ela muda a noção de planos de Estar, 
garantir s você tem a atenção dos participantes, e também pode ser usado de forma 
criativa para fazer exercícios conjuntos ou pedir as pesquisas que estimulam o 
pensamento coletivo. Ele também pode ajudar quando precisar Manag e múltiplos 
participantes (até 100-500 participantes com versões básicas do ZOOM) e colocá -los 
em fuga grupos de discussão.  Alguns desses sistemas também incluem Inteligência 
Artificial que pode ajudar a coletar ou analisar dados para ajudar a gerar zonas de acordo 
possível (ZOPAs). 
  
Embora nenhum sistema de ODR afirme ser melhor em todos os aspectos do que reuniões 
físicas, problemas técnicos ou de conectividade ainda podem ocorrer , e alguns 
mediadores sentem que estão privados dos benefícios de trabalhar cara a cara, 
o ODR pode às vezes abordar melhor os procedimentos das partes necessidades ou 
alternativas. Pode poupar tempo e significativa de dinheiro, especialmente 
para longo - distância disputas , pequenas organizações e particulares . Embora 
as reuniões presenciais possam ser melhores , o ODR é claramente melhor do que 
nenhuma mediação. 
  
Os tribunais já estavam começando a pensar nesse sentido antes do COVID-
19 . Estatísticas de um programa recente de ODR no Condado de Franklin, Ohio (EUA) 
mostram que 91% dos participantes desse programa recomendariam o ODR. Se pudessem 
escolher entre ODR ou ir a tribunal, 94% prefeririam o ODR. [6]   Essa disposição de 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_edn6


abraçar o ODR está sendo vista em cortes e tribunais arbitrais em todos os 
continentes .[7] 
  
Treinamento 
  
Treinamento sobre o uso de ODR e diferentes sistemas de TIC disponíveis 
comercialmente estão disponíveis.  Existem vídeos e postagens úteis sobre como se 
preparar para as sessões de ODR.[8] É no melhor interesse de mediadores para saber 
mais sobre o impacto de ODR e para avaliar quão bem preparados eles estão a usar -lo 
habilmente e em toda sua extensão .  F ODR formação ormal s , ligados a programas de 
certificação de mediação, estão começando a surgir.  [9] T ele Instituto de Mediação 
Internacional (IMI) está se preparando para fornecer certificações 
para credenciados mediadores on-line.  [10]   A Comissão de Acesso à Justiça no estado 
da Virgínia (EUA) também está planejando o treinamento de ODR como parte de seu 
programa de Educação em Mediação Contínua (CME). 
  
 
 
A única constante é o ritmo acelerado de mudança 
  
O mercado é fluido e está em constante desenvolvimento, junto com as expectativas dos 
litigantes, tribunais e outras partes interessadas. As partes esperam que os medidores 
estejam familiarizados com muitos aplicativos ODR já existentes no mercado, e aqueles 
que ainda estão por chegar . Os mediadores precisarão cada vez mais incorporá-los em 
suas práticas diárias. 
  
O futuro da mediação depende significativamente da capacidade dos mediadores de 
acompanhar e aproveitar as tecnologias de TIC relevantes.  Agora e depois que 
a pandemia do Coronavirus acabar . 
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[1] Jeremy Lack é um mediador independente e advogado da Lawtech em Genebra, Suíça . Ele é membro do 
Conselho Consultivo do Instituto Internacional de Mediação (IMI) e usa ODR em quase todas as suas mediações. 
[2] Ana Gon ç alves é um treinador, treinador e mediador, e o fundador e presidente da ICFML - Instituto 
de Certificação e Formação de Mediadores Lusófonos . Ana é copresidente do Grupo de Trabalho de Resolução de 
Disputas Online da IMI . 
[3] Daniel Rainey é mediador, autor e treinador, e diretor da Holistic Solutions, Inc., uma organização que oferece 
treinamento e consultoria em uma variedade de modos de engajamento em conflito. Até 2017, ele atuou como Chefe 
de Gabinete do Conselho Nacional de Mediação dos EUA e é o copresidente da Força-Tarefa de Resolução de Disputas 
Online da IMI . Para mais informações clique aqui e aqui . 
[4] Para obter uma lista abrangente gerada pelo Centro Nacional de Tecnologia e Resolução de Disputas, clique aqui . 
[5] Chats: WhatsApp , Slack , Google Hangouts ; 
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Mapas mentais : Mindmeister , XMind ; Lucidchart ; 
Agendamento: Doodle ; Calendly; 
Web e videoconferência: Zoom , Cisco Webex , GoToMeeting , Google Meet , Signal (que é extremamente 
seguro) , Skype , Kudoway ; 
Compartilhamento de documentos: Dropbox , Google Docs , OwnCloud 
[6] Para mais informações, clique aqui . 
[7] Para ver um exemplo, clique aqui . 
[8] Para um artigo particularmente útil sobre a preparação de um processo ODR, consulte a lista de verificação 
de Manon Schonewille aqui . 
[9] Entidades de treinamento ou certificação como o Instituto de Certificação de Mediadores Lusófonos (ICFML) no 
Brasil, a Holistic Solutions, Inc. nos EUA e a Toolkit Company na Holanda estão oferecendo novos programas ODR 
para profissionais. Para mais informações, clique aqui ou aqui . Outras organizações, como ADR ODR e a Câmara 
Suíça de Mediação Comercial estão começando a propor novos programas de treinamento online para ODR também. 
[10] O interesse na formação ODR aumentado de forma tão significativa que o IMI emitido um especial 
de declaração sobre “ Esclarecimentos sobre treinamento on-line durante a pandemia ” s ee aqui . 
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