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Muita tinta foi derramada sobre o futuro da mediação, e como os robôs podem um dia 
assumir o lugar de humanos s . No entanto, a mediação não é uma ciência empírica que 
pode ser reduzida a algoritmos. É um processo social que requer uma compreensão do 
comportamento humano, psicologia, ciências sociais e cerebrais, emoções, heurísticas 
de grupo, etc. A mediação provavelmente permanecerá um processo que envolve 
humanos em um futuro previsível, e a tecnologia dificilmente substituirá completamente 
mediadores nos próximos 10 anos. No entanto, os mediadores podem fazer um trabalho 
melhor ao usar a tecnologia e entender quais produtos, algoritmos e sistemas estão 
disponíveis. Eles precisam estar cientes das novas tecnologias e de como podem ajudar 
a melhorar a profissão na próxima década. 
  
A Inteligência Artificial (“IA”) está mudando o jogo 
  
“IA” é a capacidade de uma máquina de pensar e aprender por conta própria, sem ser 
codificada com comandos.[3] Métodos relevantes, como processamento de linguagem 
natural, aprendizado por reforço e aprendizado profundo, estão evoluindo em taxas 
exponenciais e a IA já está impactando os mediadores. As disputas comerciais 
geralmente envolvem terabytes de informações que precisam ser analisadas e 
processadas rapidamente. As máquinas são muito mais eficazes do que os humanos na 
triagem e agregação dessas informações. É por isso que novos produtos de “tecnologia 
jurídica” são cada vez mais usados em litígios e arbitragem. Alguns aplicativos de 
IA já estão sendo desenvolvidos para gerar descobertas provisórias de fato e de direito, 
e os respectivos pontos fortes e fracos das posições dos disputantes. Os mediadores 
podem aproveitar a IA para avaliar os prováveis méritos do caso, ajudar as partes a 
entender as possíveis zonas de acordo possível, preparar análises de 
BATNAs / WATNAs [4] , e gerar discussões sobre benchmarks se o assunto não for 
resolvido. 
  
Além substantiva análise , há vastas quantidades 
de publicamente - disponíveis informações sobre a maioria das pessoas , incluindo seus 
perfis psicométricos, muitas vezes sem o seu conhecimento. Software de IA, como 
CRYSTAL[5] afirma ser capaz de analisar personalidades e prever os prováveis 
comportamentos de pessoas em situações de conflito ou negociações com mais de 80% 
de precisão. Ele usa dados publicados em contas de mídia social (por exemplo, 
LinkedIn, Salesforce, Hubspot ou Google mail) para avaliar os indivíduos e como eles 
podem trabalhar dentro de um grupo . [6] Pode ser apenas uma questão de tempo antes 
que as partes ou novos algoritmos de IA comecem a usar tais sistemas para avaliar 
neutros ou avaliar participantes . Embora isso possa ser visto como chocante ou 
perigosamente manipulador, também pode ser visto como uma oportunidade para uma 
maior autorreflexão , para monitorar potenciais preconceitos e “pensamento de grupo” 
sistêmico , na esperança de ser mais cuidadoso e otimizar as comunicações . O uso de 
tais funcionalidades AI tende a aumentar como mediadores, disputantes e seus 
assessores descobrir sua exist ence e funcionalidades . 
  
Triagem de caso 
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Os dados gerados pela série Global Pound Conference também estão sendo usados para 
desenvolver software que usa uma Triage Resourcing Modality Matrix (TRAMM) para 
emparelhar os disputantes com o processo de resolução de disputas mais apropriado que 
corresponda à sua familiaridade e experiência com ADR.[7] O TRAMM também pode 
ser usado para prever qual estilo de mediação pode ser mais apropriado em certos casos, 
e se usar a co-mediação. Este software pode distinguir entre disputas que têm 50% de 
chance de se contentar com a mediação de aqueles que têm 90% de chance de fazê-
lo . Também pode ser usado para projetar processos mistos, combinando processos 
avaliativos ou adjudicativos com mediação. Ele pode ser desenvolvido e melhorado para 
otimizar o diagnóstico do caso e o projeto do processo. Eles podem ser especialmente 
valiosos quando os disputantes têm experiências ou abordagens culturais variadas para a 
mediação . 
  
Novas interfaces cérebro-máquina estão chegando 
  
A realidade virtual e aumentada (AR / VR) também precisa ser considerada. A pesquisa 
está sendo realizada por meio de agentes virtuais, incluindo a voz ou imagem de uma 
pessoa real ou de um avatar, que podem ser usados para avaliar as necessidades 
conscientes e / ou inconscientes das partes. [8] Nossos aparelhos de comunicação 
em breve serão capazes de nos fornecer traduções multilingues simultâneas[9] e AR / 
VR informações que podem ser usadas para diagnosticar as emoções dos Disputants, 
Analys e expressões faciais, pista de linguagem corporal, monitor de recursos de voz 
e interpretar vocabulário.[10] A pessoa está nervosa, chateada, com raiva, 
triste? Em breve, novos aplicativos podem fornecer aos disputantes, conselheiros e 
neutros mais informações em tempo real sobre o que os participantes podem estar 
pensando , o provável sucesso de diferentes intervenções em diferentes estágios e 
as prováveis reações dos participantes a diferentes técnicas . Isso pode ser por meio de 
janelas pop-up que aparecem nas telas de videoconferência ou em ambientes totalmente 
imersivos em 3-D, envolvendo hologramas e todos os nossos sentidos, incluindo 
feedback tátil ou mesmo estimulação olfativa.[11]   Isso pode parecer futurístico, mas 
essas tecnologias não estão longe. 
  
O futuro é agora 
  
Quer os recebamos ou não, as novas tecnologias estão prestes a ter um enorme impacto 
no futuro da mediação. Enquanto muitos estão ainda na sua infância, que pode avançar 
rapidamente , tendo a capacidade de significativamente o impacto como mediadores, 
disputantes e assessores preparar para mediações, interven e, communicat e , e 
influência liquidação s . Eles podem reduzir as barreiras para a aceitação da mediação 
e melhorar as dificuldades com custos, viagens, prazos, relacionamentos 
complexos , situações emocionalmente carregadas ou compreensão das preocupações, 
necessidades e interesses subjacentes dos participantes . Enquanto eles levantam 
questões éticas graves (por exemplo, se e como usá-los ou obter consentimento ) , o 
desafio é compreender o seu potencial, e para canalizar -los para atender 
às Disputants necessidades dos e ajudá-los alcançar melhores resultados . Isso também 
pode incluir determinar quando eles devem não ser utilizado nem tido em cima , 
e entender como diferentes mediadores estilos ou preferências podem impactar 
seus clientes. 
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Fechar os olhos não é uma opção. Os mediadores que ignoram as novas tecnologias 
provavelmente serão superados por aqueles que não o fazem . Eles podem não atender 
mais às práticas recomendadas. Já está surgindo uma nova geração disposta 
a adotar essas novas ferramentas e tecnologias , como está sendo feito em outros 
domínios.  As novas tecnologias podem melhorar a mediação e inspirar seu maior 
uso . Cabe a cada mediador decidir se, como ou quando usá-los . Isso requer primeiro 
aprender sobre eles e manter a mente aberta. 
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[1] Jeremy Lack é um mediador independente e advogado de tecnologia em Genebra, Suíça, na Lawtech . Ele é 
membro do Conselho Consultivo do Instituto Internacional de Mediação (IMI) e co-fundador da  Neuroawareness . 
[2] François Bogacz é um mediador, autor e o fundador original da Neuroawareness . Ele é consultor de 
aprendizagem sênior na Melbourne Business School em Kuala Lumpur, Malásia e atualmente está concluindo seu PhD 
na Universidade de Genebra em Ciências Afetivas, Computação e Mediação. Para mais informações, clique aqui . 
[3] Para mais informações sobre IA, clique aqui . 
[4] BATNA e WATNA são siglas para “Melhor Alternativa para um Acordo Negociado” e “Pior Alternativa para 
um Acordo Negociado”. Para mais informações sobre esses conceitos, clique aqui . 
[5] Para mais informações sobre o Crystal, clique aqui . 
[6] Para mais informações, clique aqui . 
[7] Para saber mais sobre triagem, clique aqui . 
[8] Ver: Jonathan Gratch . Para um exemplo em vídeo de como isso foi feito recentemente para recriar Salvador 
Dali, clique aqui . 
[9] Para saber mais, clique aqui . 
[10] Veja o iMotions como exemplo de uma plataforma completa capaz de processar diversos sinais em tempo real 
clicando aqui e aqui . 
[11] Por exemplo, o cheiro de biscoitos recém-assados ou aromas naturalmente calmantes podem desencadear a 
liberação de dopamina ou oxitocina, ou ajudar a reduzir os níveis de cortisol. Para mais informações, clique aqui . 
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