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 Mas o isolamento social também tem seus efeitos colaterais e 

o principal deles pode ser sentido na economia. O fluxo de 
transações, de todas as espécies, vem diminuindo drastica-

mente, quando não simplesmente deixando de acontecer. Os governos 
de todo o mundo já anunciam um período de economia recessiva, pós 
Coronavírus, e já se iniciam avaliações que tentam mensurar se o remédio 
não pode ser mais amargo que a doença. 

Independentemente de qual o posicionamento pessoal de cada um 
com relação à situação posta, e este artigo não se presta a desenvolver 
análise técnica sobre as medidas que são (ou serão) necessárias para 
conter a crise global, fato é que em mais dia ou em menos dia iremos 
superar a pandemia, e é neste momento que vamos encarar a questão 
que intitula esse artigo: o que fazer com os contratos rompidos e não 
cumpridos? - Vamos listar algumas opções que poderão auxiliar na 
estratégia que irá proporcionar a retomada das relações empresariais 
da forma mais eficiente e saudável possível. 

1 PODER JUDICIÁRIO 
Ponto positivos: Os juízes são profissionais altamente capacitados e 

qualificados. 

Ponto negativos: O processo desenvolvido no âmbito do Poder Ju-
diciário tem forte conteúdo adversarial e é comum as partes partirem 
para o enfrentamento, posicionadas no que entendem correto e apenas 
enxergando os lados negativos da outra parte. A resistência dá o tom 
do processo. A tendência, pós crise é de uma inundação de processos 
no Judiciário, o que tende a colapsar o sistema, gerando uma demora 
ainda maior do que a estatisticamente constatada. 

O magistrado é um generalista e não necessariamente entende do seu 
negócio. Isso pode redundar em ainda mais demora ou em decisões que, 
não obstante tecnicamente adequadas, estão descoladas do cotidiano 
do mundo empresarial, desagradando todos os envolvidos no conflito. 

2 MEDIAÇÃO 
Pontos positivos. É um ótimo procedimento para enfrentamento dos 

conflitos após o fim da crise, quando da retomada das relações em-
presariais e mesmo durante a crise. Soluções criativas que atendam o 
interesse das partes também podem emergir deste processo, diminuindo 
a espiral do conflito e gerando novas oportunidades. 

As partes não são obrigadas a permanecer no processo de mediação, 
elas prosseguem enquanto lhes parecer adequado e interessante. O 
acordo também não é o principal objetivo deste método, mas sim a 
recomposição da lesão proporcionada pelo conflito no relacionamento 
empresarial, familiar etc. Retomar o relacionamento sadio é o que importa! 

4 NEGOCIAÇÃO 
Pontos positivos. Todos os procedimentos até agora apresentados 

partem da premissa da imparcialidade, os terceiros que auxiliam na 
resolução do conflito necessariamente são imparciais. A negociação não 
parte desta premissa, o negociador é parcial e desenvolve seu trabalho 
tentando resolver os conflitos com base na estratégia desenvolvida por 
uma das partes. O negociador também pode detectar eventuais equívocos 
que estão sendo praticados no processo de resolução dos problemas e 
sugerir alternativas para que os conflitos não se multipliquem em cadeia. 

Pontos negativos. A visão parcial e a comunicação das partes por 
terceiro (o negociador) podem minimizar as possibilidades de compre-
ensão das dificuldades enfrentadas pelo outro, o que também diminui 
as alternativas de resolução do conflito. Um negociador desprovido 
de técnica pode aumentar consideravelmente a espiral do conflito, ou 
fechar entendimentos que podem não espelhar a melhor opção para as 
partes, gerando grande insatisfação. 

5 ON LINE DISPUTE RESOLUTION - ODR 
Pontos positivos. Ferramenta voltada para a resolução das chama-

das demandas de massa. É uma plataforma virtual que funciona sem 
intervenção humana, tem como base demandas repetitivas que são 
solucionadas por meio de caminhos pré-desenhados e que contam com 
alto grau de resolutividade. A rapidez na resolução do conflito, o custo 
baixo e a preservação da imagem da empresa são as melhores qualidades 
dessas ferramentas. 

Pontos negativos. Quando não há informações prévias sobre o conflito 
a plataforma pode requerer um tempo maior para demonstrar sua efeti-
vidade, até que contenha dados suficientes para a geração de caminhos 
viáveis de resolução de conflitos que atenda às necessidades das partes. 

Estas são apenas algumas das possibilidades que se tem atualmente para 
a resolução de conflitos, sem prejuízo de outras que podem ser criadas 
(design de sistema de disputas) acoplando peças de um procedimento 
em outro, gerando a construção de um sistema de resolução eficaz para 
um problema específico. Em um momento de crise, e especialmente 
após a superação desta fase, inúmeros serão os contratos rescindidos 
e as relações ameaçadas pelo não cumprimento do acordado. 

Utilizar o procedimento adequado para a resolução desses conflitos 
pode ser o diferencial necessário para a sobrevida do negócio, como 
também um marco gerador de confiança nos parceiros empresariais, o 
que sem dúvida também pode ser a origem das tão aguardadas novas 
oportunidades. 

(*) - É sócio fundador da CAMES. Mestre em Direito pela PUC-
SP e autor do livro "Previdência Privada e Arbitragem". 

A humanidade vive um momento de muitas incertezas, enfrentando a pior de suas crises e com todas as energias voltadas para a preservação das vidas 
humanas. Para esse fim, inúmeras estratégias vêm sendo desenvolvidas com certa unidade de atuação mundial, a principal delas, 

no momento, é o isolamento social, que pode quebrar o ciclo de propagação rápida da Covid-19. 
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pandemia: de um lado empresas, 
do outro seus empregados, e no 

meio a MP 936.
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Tudo mudou com a Covid-19. Obviamente ninguém 
e nenhuma organização estavam preparados 

para viver esse momento bem como para assimilar 
a insegurança generalizada que essa pandemia pro-
porcionou. A volatilidade do mundo VUCA nunca 
esteve tão clara no dia a dia tanto dos colaboradores 
quanto das organizações. Para as organizações, além 
das questões de saúde existem ainda os problemas 
relacionados à manutenção – ou não – dos empregos. 

De um lado observamos empresários de todos os 
tamanhos tentando entender por quanto tempo as 
organizações irão sobreviver economicamente a isto 
tudo e de outro temos colaboradores completamente 
perdidos sobre o seu futuro financeiro, já que há um 
processo natural de fechamento de postos de trabalho, 
e a manutenção do sustento da sua família.

Buscando amparo para ambas as partes, o Governo 
Federal institui, através da MP 936, um Programa 
Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda 
e dispõe sobre medidas trabalhistas complementares 

para enfrentamento do novo Coronavírus (Covid-19). 
Na tentativa de atender as diversidades vividas por 

diferentes empresas e setores, essa MP flexibilizou 
inúmeras ações possíveis. De acordo com essa medida 
provisória, a empresa pode adotar quatro caminhos: 

Não demitir o colaborador, mantendo a sua jornada 
via home office (exceto aos trabalhos essenciais) e 
remuneração.  

Redução proporcional, em 25%, 50% e 70%, da 
jornada de trabalho e salário, por até 90 dias. (Neste 
caso, o governo segue as regras do seguro desemprego 
para pagamento do colaborador)

Suspensão do contrato de trabalho por até 60 dias.
Demissão sem justa causa 
Com esta intervenção, o Estado tenta criar me-

canismos de preservação do emprego e da renda, 
através da garantia da continuidade das atividades 
laborais e empresariais, numa tentativa de reduzir o 
impacto social causado não apenas na área da saúde, 
mas também no âmbito da economia. 

Se por um lado essa flexibilização permitiu que cada 
organização buscasse a saída que melhor lhe atenda 
do ponto de vista econômico empresarial, por outro, 
criou para o colaborador uma incerteza tão grande 
quanto àquela já existente inicialmente, pois, para 
muitos, não saber o que a empresa irá fazer é tão 
ou mais delicado do que as dúvidas que pairavam 
antes da MP936.

O fato é que isso tudo é novo (e caótico) para todos. 
Diante de tantas cicatrizes que estão sendo criadas, 

como os empreendedores, as organizações e suas lide-
ranças podem gerar experiências marcantes diante do 
caos? O empreendedor que se planejou, possivelmente 
tem algum fluxo de caixa para sobreviver. Já para as 
organizações e lideranças, provavelmente a resposta 
dessa pergunta está nos meios de comunicação. Se 
enquanto empresa não podemos gerar certezas, que 
tentem ao menos gerar confiança através da transpa-
rência. Sua empresa pode não saber onde, quando e 
nem como isso vai terminar, mas, a partir do momento 
que tiver uma diretriz estratégica, comunique ao seu 
time. Dê a ele mais do que informação sobre a decisão 
tomada, busque envolver, senão todos, ao menos a 
maior parte do seu time nessa tomada de decisão. 
Dessa maneira suas relações entre organização e 
colaboradores estarão pautadas na confiança gerada 
pela comunicação transparente. 

Aprenda a comunicar tudo a todos, sem medo. Essa 
pode ser uma excelente maneira para sua organização 
ofertar, diariamente, motivos para seu time confiar 
em você. Além de dar aos colaboradores uma maior 
clareza da real situação, é possível que sua própria 
equipe ajude a organização na tomada de decisão. 
Mais do que isso, ao ser transparente, você gera 
confiança e a lembrança que o empreendedor não é 
um carrasco que só pensa no dinheiro.

Em meio ao caos que descobrimos quem de fato 
está conosco. Pense nisso.

Até a próxima!

(*) É Membro dos Empreendedores Compulsivos, Sócio 
da Molécula – Instituto de Desenvolvimento Humano, 

especialista em Employee Experience, Propósito, Felici-
dade, RH 4.0 e Empreendedorismo, com mais de 20 anos 
de experiência como executivo, palestrante, professor e 
consultor. Tem Mestrado em Bem-Estar e Inovação pela 

FEI-SP e é bacharel em Administração pela FEI-SP. Autor 
do livro Empreendedorismo publicado pelo ESPRO. 

(**) É Sócio da Molécula - Instituto de Desenvolvimento 
Humano Consultor Empresarial, Palestrante e Profes-

sor Universitário especialista em Employee Experience, 
Liderança Disruptiva, Gestão Tóxica, Recrutamento e 

Seleção. Tem título de Mestre em Políticas Públicas, 
pós-graduação em Educação, licenciatura em Matemática 

e graduação em Administração de Recursos Humanos. 
Possui mais de 20 anos de experiência profissional como 

executivo em organizações de médio e grande porte.
Saiba mais em compulsivos.org ou pelo email: augusto.
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Pontos negativos. A escolha do mediador é essencial para o processo; 
a aplicação de técnicas não apropriadas pode elevar a espiral do conflito 
a níveis que podem redundar ainda mais danos. 

3 ARBITRAGEM 
Pontos positivos. Diferentemente da mediação e, neste aspecto, mais 

assemelhado ao processo judicial, na arbitragem o conflito também 
será resolvido por um terceiro, o árbitro. A diferença é que o julgador 
na arbitragem é escolhido pelas próprias partes envolvidas no conflito, 
que podem escolher um profissional que tenha conhecimento prático 
e teórico quanto ao tema, o que importará na agilidade em resolver a 
questão e aumentará a possibilidade de acerto da decisão final. O pro-
cesso arbitral pode ser confidencial, caso queiram as partes, e a rapidez 
é uma qualidade do processo arbitral, e você precisará dessa rapidez 
para resolver seus problemas pós Covid-19. 

Pontos negativos. O custo do processo arbitral normalmente é caro, 
e isso pode ser um problema em um momento de crise, e algumas Câ-
maras trabalham com "lista fechada" de árbitros, o que significa dizer 
que você não poderá escolher um árbitro de fora desta "lista". Além 
disso, as Câmaras de Arbitragem em sua esmagadora maioria adotam 
regulamentos próprios. Esses regulamentos são as regras procedimentais 
que irão reger o processo arbitral. 


