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Q&A - O ICFML-BRASIL (Instituto de Certificação e Formação de Mediadores Lusófonos) e o 
grupo  dedicado ao apoio da implantação das atividades do International Mediation Institute 
(IMI) no Brasil, denominado IMI – BRASIL HUB. 
 
Este Q&A tem por objetivo responder às várias questões que têm sido colocadas quanto ao 
posicionamento do ICFML relativamente ao IMI – BRASIL HUB e vice- versa.  
 
O que é o IMI (International Mediation Institute)? 
O IMI estabelece padrões internacionais de Mediação. É uma organização sem fins lucrativos, 
de interesse público, inteiramente financiada por doações, que vive do apoio pro bono, 
baseada na internet para ter custos reduzidos, e que não presta serviços de mediação para o 
mercado. O IMI tem um foco glocal – Global e Local: sua estrutura é globalizada, ágil e recebe 
o apoio de renomadas instituições de ADRs. Informações adicionais podem ser encontradas no 
site:  www.IMIMediation.org 
 
Qual é a Visão e a Missão do IMI? 
A Visão é : “Professional Mediation Worldwide: Promoting Consensus & Access to Justice”. A 
Missão é (i) Definir e alcançar elevados padrões de qualidade na mediação de conflitos; (ii) 
Convocar as partes interessadas e os stakeholders em torno do tema da mediação de conflitos 
(iii) Promover a compreensão e o uso da mediação (iv) Disseminar conhecimentos para os 
usuários, interessados, advogados e mediadores. Um dos principais objetivos do IMI é divulgar e 
incentivar mundialmente o desenvolvimento da prática da mediação corporativa, seguindo os 
parâmetros procedimentais e de ética do mais alto padrão de excelência, sendo este trabalho 
efetuado através da certificação de mediadores qualificados e do incentivo a programas de 
treinamento em mediação que atuem seguindo os mais altos níveis de capacitação do 
mercado.   
 
A certificação IMI: como funciona? 
Em 2007 quando o IMI nasceu não existiam padrões de qualidade internacionalmente 
aplicáveis à mediação e não existia nenhum processo de certificação. Como referência de 
qualidade, o IMI implementou um processo de certificação de mediadores, que confere aos 
usuários informações para distinguirem os mediadores que têm experiência e prática em 
mediação, com competência e adaptabilidade. A certificação é baseada em comentários 
de usuários e num perfil público do Mediador Certificado IMI. A certificação IMI só pode ser 
implementada por organizações que foram aprovadas pelo ISC (Independent Standard 
Comission). Quando aprovadas pelo IMI, estas organizações denominam-se QAP (Qualifying 
Assessment Program) e são autorizadas a qualificar mediadores para a certificação IMI. O 
programa QAP segue critérios estritos de transparência, monitoramento contínuo, integridade e 
compromisso com a diversidade, e os critérios de certificação de mediadores são baseados 
nos conhecimentos, competências e experiência. O IMI só aceita candidaturas através dos 
QAPs. Para ser “IMI Certified”, o mediador tem sua competência e habilidades avaliadas e 
aprovadas por meio de um programa de certificação QAP.  
O IMI define os padrões de qualidade e o QAP (Qualifying Assessment Program) qualifica os 
mediadores. Isto permite a adaptação local destes programas. Os QAPs podem também 
oferecer os seus próprios esquemas de certificação contribuindo assim para o aumento da 
qualidade da mediação local. O ICFML (Instituto de Certificação e Formação de Mediadores 
Lusófonos) é o QAP aprovado pelo IMI para aplicar a certificação nos mediadores de língua 
portuguesa, que já conta com mais de 100 mediadores certificados. Além do  selo de 
qualidade que o mediador certificado IMI recebe, passa a ter visibilidade no site do IMI 
disponível para qualquer usuário a nível mundial. Para ter todas as informações sobre a 
certificação no QAP IMI ICFML consulte www.icfml.org  
 
O que é o ICFML? 
O ICFML é uma associação sem fins lucrativos que visa o desenvolvimento da mediação de 
conflitos nos países de Língua Portuguesa. É a única instituição credenciada pelo IMI–
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International Mediation Institute, com um Programa de Avaliação de Qualificação (QAP) para 
certificação, pelo IMI, de mediadores internacionais em língua portuguesa e está em 
finalização de ser credenciado com um programa QAP do IMI para certificar 
advogados/juristas em Mediação (IMI Certified Mediation Advocate/Advisor) em português. O 
ICFML está unicamente a finalizar os documentos sendo que o processo de certificação MA-
QAP já foi aprovado pela ISC do IMI. No segundo semestre de 2015 o ICFML desenvolverá no 
Brasil esta certificação para Advogados em Mediação. 
 
O que é o ICFML-BRASIL? 
O ICFML-BRASIL é uma associação sem fins lucrativos, associação civil coirmã do ICFML-
Portugal, criada em 26 de Fevereiro de 2015. 
 
O que é o IMI - BRASIL HUB? 
O IMI – BRASIL HUB é um grupo dedicado ao apoio da implantação das atividades do 
International Mediation Institute (IMI) no Brasil, unindo usuários, acadêmicos, advogados e 
mediadores.  Como a palavra “Hub” significa um centro, o conceito de criar um Hub no Brasil é 
estabelecer um centro regional para América Latina aqui. Sob a Direção do IMI mundial, o 
grupo virou o IMI - Brasil Hub Stakeholders Council, agora contando com uns 30 integrantes 
representando vários regiões e setores do Brasil.  O IMI - BRASIL HUB tem sete subgrupos atuando 
nas seguintes áreas – (1) Legislação; (2) Advocacia em Mediação; (3) Mediação Empresarial; 
(4) Certificação e Treinamento de Mediadores; (5) Mediação interna; (6) Relações com outros 
países e organizações; e (7) Mediação no setor público. 
 
Como foi criado o IMI - BRASIL HUB? 
O IMI - BRASIL HUB foi criado pela Andrea Maia & Paul Eric Mason no ano de 2013 com a 
iniciativa da organização de um grupo   de discussões para planejar o desenvolvimento do IMI 
no Brasil.  Este projeto inicial foi muito bem sucedido e decidiram avançar para a criação de 
um grupo de reflexão e pesquisa que una mediadores, instituições publicas e empresas 
privadas com a finalidade de avaliar a melhor forma de alinhar as necessidades do usuário 
final brasileiro com o desenvolvimento da mediação atendendo as especificidades das 
entidades  que atuam no país. 
 
Como o IMI pode auxiliar as instituições em relação à qualidade dos mediadores e da 
mediação?  
 

A solução: o modelo IMI 
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O IMI coloca o usuário no centro das suas preocupações,  desenvolve parâmetros para o 
mercado segundo necessidades locais e fomenta a certificação de mediadores.  
 
O ICFML e o IMI - BRASIL HUB partilham do mesmo objetivo? 
SIM,  ambos têm como objetivo a promoção da mediação de conflitos segundos os padrões 
de qualidade internacional do IMI. O IMI - BRASIL HUB trabalha mais em áreas como legislação, 
utilização de mediação em setores diferentes, procura de mediação etc. 
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O ICFML e o IMI - BRASIL HUB têm atuações complementares? 
SIM, têm âmbitos de atuação complementares visando o mesmo objetivo.  
 
Atuação do ICFML: 
O ICFML foca sua atividade na (i) certificação de mediadores de língua portuguesa, segundo 
os padrões do IMI, de modo a que a lista de mediadores certificados IMI possa contar com um 
número suficiente de mediadores que falam a língua portuguesa e certificação de 
advogados/juristas em mediação de modo a que os usuários possam ter mais informação 
sobre os conhecimentos e prática que têm os seus advogados sobre mediação e (ii) 
desenvolve parcerias para a promoção e utilização da mediação de conflitos como fonte de 
melhoria da vida das pessoas e entendimento dentro e entre os Países de Língua Oficial 
Portuguesa. Essas parcerias são firmadas com Órgãos locais na implementação de programas 
de mediação ou outras formas de resolver os conflitos na sua comunidade; com os Órgãos 
Governamentais e Organizações afins de modo a integrar a mediação de conflitos e a sua 
profissionalização como parte integrante do desenvolvimento de políticas públicas de acesso à 
justiça; com Organizações privadas por meio de consultoria para implementação de 
programas de responsabilidade social que realmente tenham um impacto concreto na vida 
dos colaboradores ajudando-os a aprender como resolver os seus conflitos profissionais e 
pessoais e na ajuda da procura de soluções colaborativas para a resolução de conflitos com 
os diferentes stakeholders; com as Fundações e ONGs de modo a integrar as competências em 
resolução de conflitos na consecução da respectiva missão; com as Câmaras de comércio 
para dar aos seus membros uma nova perspectiva de como atuar em situações de conflitos 
empresariais; com as Escolas e Universidades com parcerias no âmbito dos programas 
específicos para alunos e professores e na realização de pesquisas nesta área.  
O ICFML desenvolve, também, relações com os diferentes atores do mundo jurídico que 
acreditam que existem alternativas viáveis que podem ser conjugadas com uma justiça estatal 
de modo a assegurar a celeridade, a adequação e a previsibilidade reclamadas pela vida 
jurídica, em especial nas relações contratuais e com Organismos de formação e centros de 
mediação de conflitos: na ajuda da profissionalização da mediação integrando nos cursos, ou 
na lista de mediadores respectiva, os critérios de certificação do International Mediation 
Institute. O ICFML trabalha também com todos os indivíduos que, de alguma forma, desejem 
participar na construção de uma sociedade mais pacífica. 
 
Atuação do IMI - BRASIL HUB: 
O  IMI BRASIL HUB atua focando a sua atividade na reunião dos diferentes stakeholders da 
mediação - usuários, acadêmicos, advogados e mediadores, reunidos em sub grupos com 
temas específicos, objetivando desenvolver atividades que contribuam para o aprimoramento 
da prática da mediação. Atualmente, há  7 sub grupos formados citados acima. 
Como exemplo, o IMI – Brasil Hub participou ativamente das discussões sobre a elaboração do 
PL de Mediação no Congresso Nacional, comparecendo nas audiências públicas, aportando 
sugestões e críticas com o intuito de aperfeiçoar o diploma legislativo. 
O IMI – Brasil Hub se propõe especialmente a ser um fôro de discussão sobre  as necessidades e 
expectativas dos vários atores que utilizam a mediação. 
Em resumo, o IMI – BRASIL HUB procura oferecer à comunidade empresarial e outros setores e 
usuários conhecimento das vantagens que a utilização da técnica de mediação pode 
alcançar, de modo a se tornar uma opção valiosa para o advogado, nos casos aplicáveis, 
sugerir aos seus clientes. Também orienta a efetiva atuação do advogado no processo de 
mediação. Procura, igualmente, oferecer subsídios para a aplicação da mediação nas 
instituições públicas, nas Câmaras de Mediação e Arbitragem e  almeja que a prática da 
mediação atinja padrões de qualidade reconhecidos internacionalmente. 
 
O ICFML é uma instituição de treinamento que vai competir com as instituições de treinamento 
no Brasil? 
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NÃO. O ICFML não é uma instituição de treinamento – o ICFML é uma instituição de 
Certificação baseada nos standards do IMI e que para tal tem a aprovação do ISC 
(Independent Standards Commission) do IMI para ser um QAP - Qualifying Assessment Program -
 desta instituição internacional. Atualmente o ICFML está também em fase de finalização do 
MA-QAP (Mediation Advocacy – QAP) para certificar advogados e juristas em mediação. 
O ICFML pode desenvolver treinamentos nos diferentes países onde atua mas sempre com o 
objetivo de partilhar os conhecimentos, experiência e vivências dos membros do ICFML com a 
comunidade jurídica local. Estes treinamentos serão de preferência feitos em parceria com as 
mais conceituadas instituições de ensino locais, e com o intuito de serem sustentáveis, ou seja 
de que a termo, estes mesmo treinamentos sejam realizados exclusivamente com recursos 
locais do país em questão.  
 
Os membros do ICFML e do IMI - BRASIL HUB são os mesmos? 
Como instituições independentes, seus membros podem coincidir ou não. Atualmente vários 
mediadores certificados pelo ICFML ou IMI fazem parte do grupo de trabalho do IMI - BRASIL 
HUB.  
  
Como devo proceder para integrar o grupo do IMI - BRASIL HUB e/ou dos mediadores 
certificados pelo ICFML-Brasil? 
A integração no IMI - BRASIL HUB é feita por convite pessoal.  
A integração na lista de mediadores certificados do ICFML-Brasil é automática desde que 
responda a todos os requisitos da certificação e que indique que deseja figurar na lista de 
mediadores certificados. Os requisitos para a certificação ICFML no Brasil são: 
 

 
 

As três etapas não são necessariamente sequenciais ou todas obrigatórias. Para conhecer 
todos os requisitos da certificação ICFML-Brasil pode consultar www.icfml.org - certificação 
Brasil.  
A lista dos advogados e juristas que seguirem o programa de certificação MA-QAP (Mediation 
Advocacy-QAP) com o intuito de obterem a  certificação de advogados/juristas em mediação 
começará a ser publicada em 2016 depois do programa começar no segundo semestre de 
2015. Mais informações serão disponibilizadas no site do ICFML. 


