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A pressão por apresentar resultados aos acionistas, muitas vezes com cortes de custos e 
demissões, gere ambiente propício aos conflitos. Diante da impossibilidade de evitá-los, o desafio 
para os departamentos de Recursos Humanos (RH) é administrar o problema. Embora ainda novo 
entre as empresas, o método da mediação é uma alternativa e foi tema, ontem, do seminário 
"Mediação: uma nova abordagem do manejo de conflitos e o impacto nas organizações". 
 
A mediação usa recursos para facilitar o diálogo e fechar acordos entre as partes envolvidas. As 
vantagens, segundo Tânia Almeida, diretora do Centro de Administração de Conflitos (Mediare), 
são resoluções mais rápidas e duradouras para os conflitos.  
 
- A mediação leva também à redução de custos, tanto emocionais como financeiros, porque se 
economiza tempo e processos judiciais são evitados - afirmou Tânia, cuja palestra abriu o 
seminário de ontem, organizado pela Comissão de RH da Câmara de Comércio França-Brasil 
(CCFB).  
 
Conceitualmente, a mediação de conflitos é algo novo, utilizado com maior ou menos sucesso em 
contextos familiares, comunitários e político-sociais. Sua aplicabilidade nos meios organizacionais, 
portanto, depende também de uma mudança de cultura da empresa. O departamento de RH, 
neste caso, é geralmente o gestor de uma prática que deve ser disseminada pelos líderes. 
 
Segundo Tânia, da Mediare, a mediação inclui, necessariamente um mediador, cuja imparcialidade 
e competência na condução do diálogo facilita o acordo entre as partes. A mediação, contudo, se 
difere de outros métodos de manejo de conflitos extrajudiciais. "A mediação é um processo não 
adversarial e voluntário. O mediador é uma figura externa, que facilita o diálogo e deve ser 
aprovado pelas partes", completou Tânia. 
 
Além disso, o acordo construído a partir da mediação deve ser mutuamente satisfatório. Ou seja, 
ambos devem sair ganhando, mesmo que flexibilizem seus interesses. É diferente, portanto, de 
um litígio judicial, no qual uma terceira figura imposta (o juiz) dá razão a uma das partes 
adversárias. 
 
A diretora da Mediare divide o processo de mediação em etapas. Primeiramente, é preciso 
apresentar o problema ao mediador. Os passos seguintes são negociar procedimentos e 
honorários do mediador (normalmente, ele recebe por hora), relatar as estórias (versão de cada 
parte) e construir alternativas de negociação. O passo final é assinar um acordo escrito, que não 
deve ter linguagem jurídica.  
 
- No Brasil, há um centena de instituições de mediação e arbitragem - informou Tânia. Estas 
instituições estão organizadas na Confederação Nacional de Instituições de Arbitragem (Conima), 
que, segundo Tânia, podem indicar entidades capazes de aplicar o método nas empresas. Não há, 
entretanto, fórmula fechada e cada companhia deve desenvolver sua forma de atuar. 
 
A importância do RH forte 
 
Ao abraçar o desafio de lidar com os conflitos desta nova forma, os departamentos de RH 
precisam ser fortes na estratégia da empresa. A diretoria também precisa estar comprometida. 
"Não adianta implementar programas de mediação de conflitos às pressas, pois dependem de 
toda uma cultura estrutural", definiu o executivo de RH Rômulo Véras, também palestrante do 
seminário. 
 
Paulo Sardinha, diretor de RH da Turbomeca do Brasil, empresa do grupo francês Snecma e que 
fabrica turbinas de helicópteros, concorda com a inevitabilidade dos conflitos.  



Segundo o executivo, atualmente, as empresas que atuam em contexto internacional são 
obrigadas a lidar com uma grande diversidade. "A diversidade, por si só, acarreta em conflitos", 
analisou Sardinha. 
 
O grupo Snecma passou, recentemente, por um processo de fusão e Sardinha prevê mais 
conflitos para o futuro. "Toda fusão mescla culturas empresariais diversas, o que leva a conflitos", 
completou Sardinha.  
 
Apesar disso, poucas empresas no mundo usam o conceito da mediação no seu cotidiano, na 
avaliação de Rômulo Véras. O executivo citou a Shell e a Halliburton como pioneiras no uso 
prático da mediação. A Continental Airlines, nas negociações com sindicatos, e a GE, em sua 
divisão de seguros, também têm experiências do tipo.  
 
Véras destacou que empresas que têm programas de retenção, coaching, premiação de idéias e 
políticas claras de promoção e remuneração conseguem minimizar conflitos . 
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