
CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR 

ATA DA 143ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CODEFAT 

 
DATA: 30 de agosto de 2017. 

LOCAL: Sala de Reuniões, 9º andar, sala 902, Bloco F, Esplanada dos Ministérios. 

PARTICIPANTES: Leonardo Jose Arantes, Presidente do CODEFAT e Conselheiro Titular 
Representante do MTb; Alexandre de Luca Thomé, Secretário-Executivo do CODEFAT; Hébrida 
Verardo Moreira Fam, Conselheira Titular Representante do MDIC; Sérgio Ricardo Calderini Rosa, 
Conselheiro Titular Representante do MP; Gustavo Alves Tillmann, Conselheiro Suplente 
Representante do MF; Clarita Costa Maia, Conselheira Suplente Representante do MAPA; Luiz Carlos 
Galvão de Melo, Conselheiro Suplente Representante do BNDES; Sérgio Luiz Leite, Conselheiro 
Titular Representante da Força Sindical; Geraldo Ramthun, Conselheiro Titular Representante da 
NCST; Antônio Renan Arrais, Conselheiro Titular Representante da CTB; Gilberto Porcello Petry, 
Conselheiro Titular Representante da CNI; Darci Piana, Conselheiro Titular Representante da CNC; 
Roberto Brant, Conselheiro Titular Representante da CNA; Virgílio Nelson da Silva Carvalho, 
Conselheiro Titular Representante da CNTur; Damião Cordeiro de Moraes, Conselheiro Suplente 
Representante da CONSIF; e, Thiago Luiz Ticchetti, Conselheiro Suplente Representante da CNT. 
Convidados: Ricardo Santos Silva Leite, Consultor Jurídico do MTb; e, Antônio Vieira Paiva, 
Representante do FONSET e Subsecretário do Trabalho do Distrito Federal. 

 

Aos trinta dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, no Edifício-Sede do Ministério do Trabalho 1 

(MTb), teve início a Centésima Quadragésima Terceira Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo 2 

do Fundo de Amparo ao Trabalhador (CODEFAT), sob a direção do Presidente e Conselheiro Titular 3 

Representante do MTb, Sr. Leonardo Jose Arantes. I – ABERTURA: O Presidente cumprimentou os 4 

presentes e, em seguida, deu as boas vindas aos novos Conselheiros: Sr. Sérgio Ricardo Calderini Rosa 5 

(MP), Sra. Hébrida Verardo Moreira Fam (MDIC), Sr. Antônio Renan Arrais (CTB), Sr. Gilberto 6 

Porcello Petry (CNI), Sr. Darci Piana (CNC), Sr. Roberto Brant (CNA), Sr. Damião Cordeiro de 7 

Moraes (CONSIF), e ao Representante do FONSET e Subsecretário do Trabalho do Distrito Federal, 8 

Sr. Antônio Vieira Paiva, os quais participavam pela primeira vez de reunião do CODEFAT. Registrou 9 

a presença do Sr. Joílson Antônio Cardoso do Nascimento, Secretário Municipal da Prefeitura de 10 

Duque de Caxias/RJ e ex-Conselheiro da CTB, bem como a ausência do Sr. Francisco Canindé Pegado 11 

do Nascimento, Vice-Presidente do CODEFAT e Conselheiro da UGT, que não se encontrava devido a 12 

outros compromissos urgentes de agenda. Informou que seriam entregues os termos de registro de 13 

mandatos para cada Conselheiro assinar e devolver para reprodução de cópias, que lhe seriam 14 

entregues, ressaltando que o original ficaria arquivado na Secretaria-Executiva do CODEFAT. 15 
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Observou que essa era a sua primeira reunião na condição de Presidente do CODEFAT, colocando-se à 16 

disposição de todos no sentido de colaborar com o Conselho para o sucesso de suas demandas, 17 

especialmente em benefício dos trabalhadores. Ressaltou o ingresso de duas novas representações (MP 18 

e MDIC), e o retorno de quatro entidades ao Conselho (CNI, CNC, CNA e CONSIF), destacando que 19 

as representações que saíram do CODEFAT (MPS, MDA, CNS-Serviços, CNS-Saúde, FENASEG e 20 

CBIC) contribuíram significativamente para o bom desempenho das atividades do Colegiado no 21 

período em que tiveram assento no Conselho. Na sequência, o Presidente passou ao tópico II – 22 

APROVAÇÃO DE ATA: ITEM 1 - Ata da 142ª Reunião Ordinária, realizada em 28 de junho de 23 

2017. O Presidente indagou se havia alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em 24 

votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Prosseguindo, passou ao tópico III – ASSUNTOS 25 

PARA DELIBERAÇÃO: ITEM 2 - Proposta de Resolução que altera o Regimento Interno do 26 

CODEFAT, para adequação às modificações introduzidas pelo Decreto nº 9.116, de 4 de agosto 27 

de 2017. A Coordenadora-Geral do CODEFAT (CGCON), Sra. Suely Barrozo Lopes, relatou que 28 

mediante a Lei nº 13.341, de 29 de setembro de 2016, o Ministério do Trabalho e Previdência Social 29 

(MTPS) foi transformado em Ministério do Trabalho (MTb), transferindo-se a Previdência Social 30 

para o Ministério da Fazendo (MF). Informou que o mesmo dispositivo extinguiu o Ministério do 31 

Desenvolvimento Agrário (MDA), que foi incorporado ao Ministério do Desenvolvimento Social e 32 

Combate à Fome, o qual foi transformado para Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário 33 

(MDS). Explicou que as mencionadas alterações resultaram na exclusão de duas representações 34 

governamentais que compunham o CODEFAT: o Ministério da Previdência Social e o Ministério do 35 

Desenvolvimento Agrário. Declarou que o Poder Executivo, visando restabelecer a paridade entre as 36 

Bancadas, baixou o Decreto nº 9.116, de 4 de agosto de 2017, o qual revogou o Decreto nº 6.827, de 22 37 

de abril de 2009, promovendo a recomposição da Bancada do Governo no CODEFAT, mediante a 38 

substituição dos extintos Ministérios da Previdência Social (MPS) e do Desenvolvimento Agrário 39 

(MDA) pelos Ministérios da Indústria, do Comércio Exterior e Serviços (MDIC) e do Planejamento, 40 

Desenvolvimento e Gestão (MP). Observou que o mencionado dispositivo promoveu, ainda, alteração 41 

no tocante à recondução dos Conselheiros, mantendo-se o mandato de quatro anos, mas limitando-o a 42 

apenas uma recondução, bem como estabeleceu que a Secretaria Executiva do CODEFAT seria 43 

exercida pelo Departamento de Gestão de Benefícios da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego. 44 

Esclareceu que se tratava de uma tendência do Governo Federal limitar os mandados dos representantes 45 

dos Conselhos a apenas uma recondução. Registrou que o Decreto nº 9.116/2017 também alterou a 46 

Bancada dos Empregadores, trazendo de volta ao CODEFAT a Confederação Nacional da Indústria 47 

(CNI), a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), a Confederação Nacional 48 
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do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e a Confederação Nacional do Sistema Financeiro 49 

(CONSIF), acrescentando que em razão da necessidade de manutenção da paridade entre as Bancadas, 50 

deixaram de fazer parte do Conselho a Confederação Nacional de Serviços (CNS), a Confederação 51 

Nacional de Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e Serviços (CNS); a Federação Nacional das Empresas 52 

de Seguros Privados e de Capitalização (FENASEG) e a Câmara Brasileira da Indústria da Construção 53 

Civil (CBIC). Esclareceu que, por essa razão, havia necessidade de adequar o Regimento Interno do 54 

CODEFAT ao Decreto nº 9.116/2017, visando atualizar a composição do Colegiado e dos mandatos 55 

dos seus Conselheiros, agora limitados a uma recondução. Observou que se entendia pertinente efetuar 56 

alteração, também, no Grupo Técnico do Fundo de Amparo ao Trabalhador (GTFAT), haja vista que 57 

não faria sentido manter o mandato de seus técnicos atrelados aos dos Conselheiros do CODEFAT, já 58 

que os mandatos do Conselho deixaram de ter a perenidade dada pela anterior possibilidade de infinitas 59 

reconduções, razão pela qual propunha-se excluir qualquer referência a mandato para os técnicos do 60 

GTFAT, ficando a critério da entidade com assento no Conselho promover a substituição do seu 61 

representante no Grupo, quando julgasse necessário, sem limitação de tempo. A Coordenadora-Geral 62 

do CODEFAT finalizou, informando que seria distribuída uma proposta com seis logomarcas para o 63 

CODEFAT, a fim de identificá-lo visualmente, devendo cada Conselheiro marcar a de sua preferência 64 

e devolver à equipe de apoio da reunião a fim de verificar qual havia sido a vencedora. O Presidente 65 

abriu as inscrições para manifestação. O Conselheiro Suplente Representante da CONSIF, Sr. Damião 66 

Cordeiro de Moraes, registrou que discordava da limitação de recondução para o suplente, haja vista 67 

que esse poderia ficar um mandato inteiro sem participar dos trabalhos e, ainda assim, ser reconduzido 68 

apenas uma vez. O Conselheiro Titular Representante da CNI, Sr. Gilberto Porcello Petry, destacou que 69 

algumas logomarcas davam a entender que havia uma supremacia do Governo sobre as demais, não 70 

obstante o Conselho ser paritário. O Presidente declarou que nenhuma das logomarcas trazia qualquer 71 

identificação de bancada, tendo todas elas a mesma importância, tal qual era no CODEFAT. O 72 

Conselheiro Suplente Representante do MF, Sr. Gustavo Alves Tillmann, ponderou que deveria se dar 73 

ênfase ao FAT na logomarca do CODEFAT. Sobre a proposta de Resolução, sugeriu que no art. 2º 74 

fosse substituída a expressão “representantes” por “membros”. A Coordenadora-Geral do CODEFAT 75 

esclareceu que a proposta em tela guardava consonância com o Decreto nº 9.116/2017, o qual trazia em 76 

seu texto a expressão “representantes”. O Conselheiro Titular Representante da Força Sindical, Sr. 77 

Sérgio Luiz Leite, enfatizou que seria importante o Conselho discutir o fortalecimento das políticas 78 

públicas de emprego, trabalho e renda, bem como esclarecer a opinião pública sobre a importância do 79 

FAT para a sociedade, cujos recursos pagavam o abono salarial PIS-PASEP e o benefício do seguro-80 

desemprego. Observou que as receitas do Fundo eram fortemente impactadas pela incidência da 81 
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Desvinculação de Receitas da União (DRU) e pelos empréstimos constitucionais ao BNDES, razão 82 

pela qual considerava equivocada a divulgação, pela mídia, de que o FAT era deficitário. Relatou que a 83 

Força Sindical ficou sabendo das alterações promovidas na composição do CODEFAT, e dos mandatos 84 

dos seus membros, somente pelo Diário Oficial da União (DOU), quando da publicação do Decreto nº 85 

9.116/2017, criticando o fato de o Governo Federal não ter discutido o assunto previamente com o 86 

Conselho. Declarou que não concordava com a alteração efetuada no mandato, o qual passou a ser 87 

limitado a apenas uma recondução, acrescentando que talvez fosse o caso de procurar a Presidência da 88 

República no sentido de buscar promover alguns ajustes no mencionado Decreto. O Conselheiro Titular 89 

Representante da NCST, Sr. Geraldo Ramthun, ponderou que o FAT ficava com apenas 30% das 90 

receitas arrecadadas, uma vez que 40% eram repassadas ao BNDES, e 30% eram retidas pela DRU, 91 

ressaltando que por essa razão não se deveria falar em déficit do Fundo. Criticou o Decreto nº 92 

9.116/2017 no que dizia respeito a apenas uma recondução, enfatizando que isso poderia implicar na 93 

perda de membros com vasta experiência em políticas públicas de emprego, acrescentando que deveria 94 

ficar a cargo das entidades a decisão de quando trocar seus representantes. Indagou se haveria a 95 

possibilidade de adotar alguma medida junto à Presidência da República no sentido de reverter o limite 96 

de apenas uma recondução de mandato. Arrazoou que o Item em tela deveria ter sido submetido ao 97 

GTFAT para discussão técnica, antes de ser submetida ao CODEFAT para deliberação. O Presidente 98 

explicou que, como já havia sido colocado pela Coordenadora-Geral do CODEAT, era uma tendência 99 

do Governo Federal padronizar os mandatos de todos os membros dos Conselhos, limitando-os a uma 100 

recondução. A Coordenadora-Geral do CODEFAT ponderou que não houve tempo hábil para levar o 101 

assunto ao GTFAT, haja vista que o Decreto nº 9.116/2017 foi publicado em 4 de agosto de 2017, e a 102 

reunião do Grupo Técnico que precedeu essa do Conselho havia ocorrido em 26 de julho de 2017. O 103 

Consultor Jurídico do MTb, Ricardo Santos Silva Leite, explicou que a CONJUR/MTb foi introduzida 104 

nas reuniões do CODEFAT a fim de propiciar um conforto jurídico aos Conselheiros na apreciação e 105 

deliberação das matérias submetidas ao Conselho. Ponderou que seria importante imprimir uma marca 106 

ao CODEFAT, observando que isso atenderia, inclusive, ao ditame constitucional, pois o art. 37 da 107 

Constituição Federal registrava que a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos 108 

órgãos públicos deveria ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Destacou que a 109 

logomarca CODEFAT teria o importante papel de mostrar à sociedade que o FAT era gerido por um 110 

Conselho, acrescentando que considerava pertinentes as sugestões de destacar o nome FAT na 111 

logomarca, o que poderia ser feito pela diferenciação das cores. O Conselheiro Titular Representante da 112 

CNTur, Sr. Virgílio Nelson da Silva Carvalho, observou a importância da participação das instâncias 113 

estaduais e municipais na discussão e formulação das políticas públicas de emprego, trabalho e renda. 114 
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Arrazoou que, assim como havia sido sugerido pelo Conselheiro do MF, também considerava 115 

importante destacar o FAT na logomarca, o que poderia ser na forma de negrito no nome do 116 

CODEFAT. O Presidente informou que a logomarca nº 3 foi a escolhida para representar visualmente o 117 

CODEFAT, acrescentando que seriam consideradas as sugestões de destaque do FAT na logomarca. 118 

Registrou que, pela primeira vez, estava sendo incluído no item Entrega de Documentos, o Boletim 119 

Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda, produzido pelo Observatório Nacional do Mercado 120 

de Trabalho. O Presidente indagou se havia mais alguma manifestação, em não havendo, colocou o 121 

item em votação, tendo sido aprovado por maioria, registrando-se a abstenção dos Conselheiros da 122 

CTB e da NCST, e o voto contrário do Conselheiro da CONSIF. Na sequência, passou ao tópico IV – 123 

APRESENTAÇÃO: ITEM 3 – Tema: Aplicação das disponibilidades financeiras do FAT no 124 

Fundo de Investimento Financeiro Curto Prazo, BB-EXTRAMERCADO, pelo Banco do 125 

Brasil/BB-DTVM. O Representante da BB-DTVM, Sr. André Soares, apresentou o cenário econômico 126 

internacional, ressaltando que se encontrava em curso uma desaceleração da atividade global, com a 127 

expansão da economia global no primeiro semestre variando entre 3,5% e 4%, devendo ser menor no 128 

segundo semestre. Ponderou que uma eventual escalada da tensão entre os EUA e a Coréia do Norte 129 

poderia prejudicar os mercados, enfatizando que a política doméstica norte americana estava confusa, 130 

pois contava com um Presidente fraco e com a popularidade em queda, o qual teria pela frente uma 131 

agenda política pesada (orçamento fiscal, teto da dívida, China e Coréia do Norte). Em seguida, passou 132 

ao cenário econômico doméstico, observando que a economia prosseguia em recuperação, porém 133 

lentamente, com taxas de câmbio e de SELIC muito abaixo do precificado. Ponderou que o contexto 134 

global e juros reais cadentes sustentavam a retomada econômica nacional, ressaltando que projetavam 135 

um crescimento do PIB fraco em 2017 e modesto em 2018. Concluindo, relatou que a inflação dos 136 

preços livres e dos núcleos permaneceria baixa, o que facilitaria a vida do Banco Central do Brasil 137 

(BACEN). Na sequência, o Representante da BB-DTVM, Sr. César Molinari, iniciou a apresentação 138 

sobre o BB Extramercado Exclusivo FAT, destacando que o Fundo, em 31.07.2017, fechou com 139 

patrimônio líquido de R$42,91 bilhões. Informou que a composição atual da carteira do Fundo se dava 140 

da seguinte forma: i) IMA-B: 35,59%; ii) IRF-M1: 23,71%; iii) IRF-M: 21,33%; e, iv) OPCOM: 141 

19,37%. Observou que cerca de 50% da carteira tinha vencimentos de até 1 ano; cerca de 40% 142 

vencimentos entre 1 e 20 anos, e cerca de 10% vencimentos superiores a 20 anos. Finalizando, fez um 143 

comparativo da rentabilidade do FAT Extramercado, com outros índices, considerando os últimos doze 144 

meses, conforme a seguir, por ordem de rendimento: i) IRF-M: 18,16%; ii) IMA-B: 14,99%; iii) FAT 145 

Extramercado: 14,59%; iv) IRF-M1: 13,55%; v) SELIC: 12,58%; vi) CDI: 12,56%; e, vii) IPCA: 146 

2,74%. O Presidente agradeceu pela apresentação e, em seguida, abriu as inscrições para manifestação. 147 
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O Conselheiro da CONSIF indagou qual era o valor cobrado pela BB-DTVM como taxa de 148 

administração do FAT Extramercado e se estava em consonância com as praticadas pelo mercado, 149 

acrescentando que o índice IMA-B sempre apresentava rendimento superior ao FAT Extramercado. O 150 

Representante da BB-DTVM informou que a taxa de administração era de 0,10% ao ano, estando 151 

alinhada aos valores praticados no mercado. Esclareceu que o IMA-B era composto exclusivamente de 152 

títulos públicos, enquanto o FAT Extramercado se compunha por títulos públicos e outros. O 153 

Conselheiro da CNI questionou se o FAT Extramercado havia sido criado exclusivamente para o FAT 154 

e se o seu patrimônio era todo do Fundo. Declarou que a taxa de administração cobrada pela BB-155 

DTVM era bem baixa, sendo favorável ao Fundo, indagando se o FAT Extramercado pagava imposto 156 

de renda. O Representante da BB-DTVM esclareceu que o FAT Extramercado havia sido criado 157 

exclusivamente para o FAT, sendo isento de cobrança de imposta de renda. Em seguida, o Presidente 158 

passou ao ITEM 4 - Tema: Resultado do Workshop Internacional: Os Serviços Públicos de 159 

Emprego e os Empregadores, organizado pelo BID, em Lima/Peru, nos dias 23 e 24 de maio de 160 

2017, pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID. O Representante do BID, Sr. Rodrigo 161 

Quintana, esclareceu que o Workshop em referência teve como objetivo geral entender os incentivos 162 

que levavam os empregadores a colaborarem com os Sistemas Públicos de Emprego (SPEs), e como 163 

objetivo específico conhecer quais as estratégias e tecnologias poderiam ser usadas para viabilizar os 164 

incentivos. Destacou que os incentivos dependiam do seguinte contexto: i) econômico: muita ou pouca 165 

mão de obra; ii) porte de empresas: pequena, média e grande empresa; iii) rapidez dos resultados: 166 

departamento de recursos humanos ou SPE; iv) facilidade da comunicação: app, chat, linhas 167 

telefônicas, e outros; e, v) serviços adicionais que as áreas de recursos humanos não podiam executar: 168 

informações do mercado e grupos vulneráveis. Relatou que as tecnologias para atrair empregadores 169 

deveriam contar com os seguintes atributos: 1) inteligente: aprende a reconhecer padrões; 2) 170 

portabilidade e modularidade: funciona em várias interfaces; 3) funcionalidade: adaptação, 171 

interoperabilidade e gestão de dados; e, 4) confiabilidade e seguridade. Prosseguindo, apresentou 172 

alguns exemplos de estratégias em diferentes países: I) Colômbia: análise das necessidades das 173 

empresas por porte, com os serviços adequados ao perfil da empresa, sendo teste de pré-seleção para 174 

grandes empresas, e perfil das vagas para pequenas empresas; II) Chile: análise das necessidades do 175 

mercado, com serviços adequados ao perfil do trabalhador, observando a vocação para trabalhadores 176 

potenciais, a capacitação dos trabalhadores contratados, e a recertificação dos trabalhadores demitidos; 177 

III) Estônia: processos eficientes com o uso otimizado de soluções tecnológicas, centrado no 178 

desempenho e nos resultados, com diversas medidas para satisfazer as necessidades individuais dos 179 

empregadores, contando em cada região com consultores para empregadores; e, IV) Paraguai: 180 
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utilização de tecnologia de ponta, com os seguintes destaques: disponível e acessível por qualquer 181 

dispositivo, autosserviço e com acessos a partir de vários pontos, facilitadores de feiras de emprego, 182 

base de dados de empresas e outras fontes da demanda de trabalho, funcionalidade e processos do 183 

sistema com motor inteligente e infraestrutura do sistema com quick win para rápido arranque. O 184 

Representante do BID finalizou, destacando que o evento apresentou a seguinte conclusão: os 185 

empregadores são clientes e sócios ao mesmo tempo, com as tecnologias facilitando o fluxo do 186 

relacionamento entre o SPE e as firmas, obtendo resultados rápidos com previsibilidade e confiança, 187 

contribuindo para a redução dos custos e a minimização dos riscos. O Presidente agradeceu pela 188 

apresentação, acrescentando que em breve seria lançada a segunda versão do aplicativo SINE Fácil, 189 

agora disponível também no sistema iOS. Enfatizou a importância da interação entre os empregadores 190 

e o Governo no sentido de melhorar as políticas públicas de emprego, trabalho e renda. Em seguida, 191 

abriu as inscrições para manifestação. O Conselheiro da CNTur relatou que o SPE, no Paraguai, contou 192 

com grande participação popular e empresarial, promovendo a criação de novas oportunidades de 193 

trabalho. Parabenizou o aplicativo SINE Fácil por facilitar a vida do trabalhador no acesso as políticas 194 

públicas de emprego, trabalho e renda. Destacou que a recuperação dos postos de trabalho no Brasil 195 

passaria pela criação de novas formas de trabalho, o que demandaria investimentos na qualificação 196 

profissional dos trabalhadores. Na sequência, o Presidente passou ao ITEM 5 - Tema: Estudo sobre 197 

Intermediação Privada de Força de Trabalho no Brasil, elaborado em parceria MTb/DIEESE, 198 

pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – DIEESE. O 199 

Representante do DIEESE, Sr. Paulo Jager, esclareceu que o Estudo em referência era um dos produtos 200 

previstos no Convênio DIEESE-MTE/SPPE/CODEFAT nº 003/2014, na Meta 1 - Produção de Estudos 201 

e Pesquisas sobre o Mercado de Trabalho e as Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda, 202 

acrescentando que apresentaria os seus principais resultados. Declarou que a atividade de 203 

intermediação tinha como função central o casamento entre a oferta e a demanda por trabalho, podendo 204 

ser realizada por agência/entidade pública ou privada, ressaltando que as agências privadas poderiam 205 

atuar com ou sem fins lucrativos, e serem financiadas por fundos públicos e/ou tarifas cobradas pelos 206 

serviços. Relatou que o objetivo das agências de intermediação era prover pessoal para outras firmas, 207 

direta ou indiretamente, podendo ser agência de colocação em emprego ou agência de locação de força 208 

de trabalho. Listou as modalidades básicas de intermediação: 1) do emprego: relação bilateral; e, 2) de 209 

trabalho: relação trilateral, temporária ou não temporária. Declarou que, segundo a Convenção OIT nº 210 

181/1997, a expressão ‘agência de emprego privada’ designava qualquer pessoa singular ou coletiva, 211 

independente das autoridades públicas, que prestasse um ou mais dos seguintes serviços referentes ao 212 

mercado de trabalho: i) serviços que visem à aproximação entre oferta e procura de emprego, sem que a 213 
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agência de emprego privada se torne parte nas relações de trabalho que daí possam decorrer; ii) 214 

serviços que visem empregar trabalhadores com o fim de colocá-los à disposição de uma terceira 215 

pessoa, singular ou coletiva, adiante designada empresa utilizadora, que determinava as suas tarefas e 216 

supervisionava a sua execução; e, iii) outros serviços relacionados com a procura de emprego, tais 217 

como o fornecimento de informações, sem que, no entanto, visem aproximar uma oferta e uma procura 218 

de emprego específica. Observou que a análise dos websites, e da situação junto ao CNPJ de 156 219 

empresas de intermediação, revelou que: I) essas empresas foram criadas ao longo dos anos 1990 a 220 

2014; II) a maioria declarou exercer atividades secundárias, principalmente as empresas de seleção e 221 

agenciamento e as empresas de fornecimento e gestão de recursos humanos; III) há uma ocorrência 222 

elevada de empresas aparentemente com filiais, mas não sendo possível afirmar que a indicação da 223 

presença em várias localidades não se assentava em parcerias com outras empresas, dentre outras 224 

estratégias para uma atuação territorial mais abrangente; IV) a maior parte das empresas permitia o 225 

registro e o envio de currículos pelos candidatos via internet, sendo que uma parcela menor apresentava 226 

vagas de empregos em seus sites, mas, como regra geral, o encaminhamento às vagas não era direto, 227 

requerendo a participação da intermediadora na finalização do contato; V) as empresas estudadas em 228 

geral ofertavam um leque bastante diversificado de serviços que poderiam ser considerados típicos da 229 

divisão de seleção, agenciamento e locação de mão de obra, além de prestarem outros serviços típicos 230 

de outras divisões da CNAE; e, VI) a grande maioria das empresas prestava serviços típicos de 231 

recrutamento e seleção, independentemente da atividade principal declarada. Em seguida, apresentou 232 

os principais resultados das entrevistas realizadas com gestores da intermediação pública e privada: 1) 233 

empresas privadas prestavam diversos serviços e buscavam contínua diversificação; 2) agências 234 

privadas pareciam ter maior capacidade de captar vagas, e as agências públicas de captar candidatos, 235 

especialmente de determinado perfil socioeconômico; 3) agências privadas eram clientes de empresas 236 

de bases de dados, havendo também agência pública que se relacionava com tais empresas; 4) o tempo 237 

de resposta era elemento chave na captação de vagas e tendia a ser menor no setor privado; e, 5) a 238 

tecnologia assumia papel cada vez mais importante no desenvolvimento do setor de intermediação e 239 

para a sobrevivência das empresas. O Representante do DIEESE finalizou, apresentando a agenda 240 

futura de estudos: I) Realização de pesquisa quantitativa; II) Estudo sobre empresas de e-recrutamento 241 

e impactos das novas tecnologias sobre a atividade de intermediação; III) Estudos longitudinais com 242 

registros administrativos do MTb; e, IV) Estudo sobre impactos e efetividade da regulação do setor em 243 

países selecionados. O Presidente agradeceu pela apresentação e, em seguida, abriu as inscrições para 244 

manifestação. O Conselheiro da Força Sindical destacou a importância desse tipo de estudos pra 245 

subsidiar o acompanhamento do mercado de trabalho. Observou que a mudança da legislação 246 
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trabalhista levaria a necessidade de debater novas formas de trabalho. O Conselheiro da NCST indagou 247 

se havia alguma perspectiva de continuidade do estudo em referência, haja vista que o mesmo foi 248 

baseado em dados de 2014. O Representante do FONSET, Sr. Antônio Vieira Paiva, indagou se havia 249 

estudo levando em conta o avanço tecnológico. O Representante do DIEESE afirmou que, em 250 

continuidade ao presente estudo, havia o desejo de se realizar uma pesquisa quantitativa, estudo com 251 

empresas que faziam recrutamento eletrônico e estudos longitudinais. Destacou que novas tecnologias 252 

teriam papel importante na colocação de trabalhadores, ressaltando que ainda não havia estudos nesse 253 

sentido. Em seguida, o Presidente passou ao tópico V – OUTROS ASSUNTOS: ITEM 6 - Entrega 254 

dos seguintes documentos: 6.1 - Boletim de Informações Financeiras do FAT – 3º Bimestre/2017; 255 

6.2 - Periódico INFORME PROGER – dados até junho de 2017; 6.3 - Informativo da Secretaria 256 

de Políticas Públicas de Emprego - SPPE/MTb sobre a situação das prestações de contas de 257 

convênios com recursos do FAT; 6.4 – Boletim da Secretaria Executiva do CODEFAT sobre o 258 

comportamento do mercado de trabalho e o andamento das ações custeadas com recursos do 259 

FAT; 6.5 – Relatório de Execução da PDE – REL-PDE; e, 6.6. Boletim Políticas Públicas de 260 

Emprego Trabalho e Renda. O Presidente informou que os documentos em referência se 261 

encontravam na mídia digital distribuída a cada Conselheiro no início dos trabalhos. Registrou que foi 262 

retomado o projeto para a implementação da Qualificação à Distância (QaD), no âmbito do Qualifica 263 

Brasil. Declarou que a tarefa de dirigir o Conselho não seria fácil, solicitando a colaboração de todos 264 

para a boa condução dos trabalhos. ENCERRAMENTO: O Presidente agradeceu a presença de todos. 265 

Nada mais havendo a tratar e esgotada a Pauta, o Presidente deu por encerrada a reunião. E, para 266 

constar, eu, Alexandre de Luca Thomé, Secretário-Executivo do CODEFAT, lavrei a presente Ata que, 267 

após aprovada, será assinada pelo Presidente do CODEFAT, demais membros do Colegiado e por mim. 268 
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