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RESUMO  
O objetivo geral desse trabalho foi analisar o impacto do Programa 
Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda sobre o mercado 
de trabalho no município de Codó-MA. Tal programa foi criado, por meio 
das Medidas Provisórias 936/2020 e 1.045/2021, no sentido de conter 
os efeitos da pandemia, isolamento social e redução das atividades 
empresariais, no emprego e na renda. Para tanto, utilizaram-se dados 
secundários do Programa de Disseminação das Estatísticas do Trabalho, 
os quais foram analisados através de estatística descritiva. Dentre os 
principais resultados encontrados, verificou-se que o programa teve 
mais de 3 mil acordos de abril de 2020 a agosto de 2021, período no qual 
os acordos foram firmados, excetuando-se os meses de janeiro, 
fevereiro e março de 2021. Portanto, o PEMER teve impacto positivo no 
município estudado, ao contribuir de maneira efetiva para a 
manutenção de postos de trabalho durante a pandemia. 

 
Palavras-chave: Emprego; PEMER; Benefício Emergencial. 

 

ABSTRACT 
The main objective of this paper is to analyze the impact of the Brazilian 
Emergency Employment and Income Maintenance Program on the labor 
market in the city of Codó. This program has been created, through 
Provisional Measures 936/2020 and 1,045/2021, in order to contain the 
effects of the pandemic, social isolation and reduction in business 
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activities, in employment and income. For this purpose, secondary data 
from the Program for the Dissemination of Labor Statistics were 
analyzed through descriptive statistics. Among the main results found, 
it has been verified that the program had more than 3 thousand 
agreements from April 2020 to August 2021, period in which the 
agreements were signed, except on January, February and March 
2021.Therefore, PEMER had a positive impact on the municipality 
studied, by effectively contributing to the maintenance of jobs during 
the pandemic. 

 
Keywords: Employment; Emergency Employment and Income 

Maintenance Program; Emergency Benefit 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (PEMER) foi 

instituído pela Medida Provisória 936/2020, a fim de atenuar os impactos da pandemia do 

coronavírus (COVID-19). No contexto internacional, vários países implementaram políticas 

públicas com critérios similares aos praticados pelo governo brasileiro, com reposição da renda 

dos trabalhadores. Cada estado brasileiro decretou uma série de medidas restritivas para 

diminuir a circulação e a aglomeração de pessoas, a fim de conter o avanço da doença, por meio 

da restrição e da limitação de diversas atividades econômicas consideradas não essenciais pelas 

autoridades. Assim, o funcionamento limitado provocou impactos na produção e no consumo, 

em que no primeiro e no segundo trimestre de 2020, o PIB brasileiro recuou 1,5% e 9,7%, 

respectivamente, em relação ao trimestre imediatamente anterior (IBGE, 2020). Tais medidas 

também atingiram diretamente os empregos e as rendas de muitos brasileiros. No primeiro 

trimestre de 2020, a taxa de desocupação no Brasil foi estimada em 12,2%, 1,3 pontos 

percentuais a mais que o trimestre imediatamente anterior, e estimada em 13,3 % no segundo 

trimestre de 2020, situação mais grave (IBGE, 2020). 

A fim de atenuar estes impactos, o governo brasileiro implementou programas de 

proteção nas frentes: social, sanitária, de empregos, às firmas, e aos entes subnacionais 

(BRASIL, 2020). Dentre as referidas frentes, na área de empregos, o Governo Federal lançou 

medidas às empresas empregadoras, que incluíam desde a possibilidade de redução da jornada 

laboral até a suspensão dos contratos de trabalho, por meio da criação do PEMER, no qual está 

inserido o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (BEm). Após a 

implantação do PEMER as empresas começaram a aderir a estas medidas, e, neste momento, 

os contadores, enquanto profissionais que atuam no contexto da sociedade, tiveram que 
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estudar, e se adaptar a estas mudanças no contexto trabalhista, para atenderem a necessidade 

destas organizações. 

Similarmente às demais cidades brasileiras, o município de Codó, situado no Estado do 

Maranhão, com cerca de 120 mil habitantes (IBGE, 2020), também teve sua população 

economicamente ativa afetada pela pandemia. De acordo com dados do Cadastro Geral de 

Empregados e Desempregados (CAGED), em janeiro de 2020 o município registrava 6.128 

empregos com carteira assinada. Os acordos firmados enquadrados no PEMER totalizaram em 

torno de 2 mil acordos, neste mesmo ano (PDET, 2020). 

Diante deste cenário, o presente artigo apresenta como objetivo geral analisar o 

impacto do PEMER no Município de Codó. Dessa forma, o presente estudo justifica sua 

relevância para o meio acadêmico, em caráter regional, uma vez que, até onde se tem 

conhecimento, não há publicações com esse escopo. Além disso, em caráter social, a pesquisa 

evidencia importantes dados e resultados da política pública implementada, que podem ser 

utilizados pelos governantes e demais interessados. 

Quanto ao objetivo, caracteriza-se como uma pesquisa descritiva e exploratória, dada a 

atualidade do tema estudado, e seus objetivos específicos voltados para identificação de uma 

população e análise de um fenômeno específico (GIL, 2008). Quanto aos procedimentos, trata-

se de uma pesquisa bibliográfica e documental. Caracteriza-se como pesquisa bibliográfica, 

uma vez que houve a consulta de trabalhos que já foram realizados por outros autores, dentro 

da temática, e documental, porque as fontes de dados utilizados para a pesquisa são materiais 

ainda não tratados analiticamente (BEUREN, 2014). As informações referentes ao período 

delimitado para este estudo, que foi 01 de abril a 31 de dezembro 2020 e de 27 de abril a 24 de 

agosto de 2021, foram coletadas no site do Ministério da Economia, nas bases de dados do 

Programa de Disseminação das Estatísticas do Trabalho (PDET). Esse recorte temporal teve 

como referência o mês de implementação do programa e a disponibilidade até a fase de 

execução da pesquisa. 

 

2 O TRABALHO BRASILEIRO NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19 

 

Às vésperas da pandemia da COVID-19, no primeiro trimestre de 2020, a taxa de 

desocupação no Brasil chegou a 11,6%, aproximou-se do ápice na desocupação que ocorreu em 
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2017, ocasião em que a taxa flutuava em torno de 13% (MATTEI; HEINEN, 2020). Também nesse 

período em 2017, segundo Bridi (2020), houve desdobramentos quanto à regulação pública do 

trabalho, em decorrência da aprovação da reforma trabalhista que instituiu novas práticas no 

contexto laboral, como formas alternativas de contratação, que favoreceram a negociação 

individual e reduziram o poder de negociação dos sindicatos, e propiciaram uma deterioração 

no mercado de trabalho brasileiro. 

De acordo com dados estatísticos da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 

(PNAD), no segundo trimestre de 2020, a taxa de desocupação no Brasil foi estimada em 13,3%, 

quando comparada ao trimestre imediatamente anterior, constatou-se um aumento 

percentual de 1,1%, já em comparação ao mesmo período do ano anterior, o aumento foi de 

1,3 % (IBGE, 2020). A população ocupada no segundo trimestre de 2020 foi estimada em 83,3 

milhões de pessoas, que representou uma redução de quase 10 milhões, quando comparada 

ao trimestre imediatamente anterior, em que a estimativa era de 92,2 milhões. No período em 

questão teve início a aplicação das medidas de isolamento social que visaram à contenção da 

pandemia. 

Já no terceiro trimestre de 2020, a taxa de desocupação foi estimada em 14,6 %, um 

índice 1,3% maior que no trimestre imediatamente anterior, e 2,8% maior em relação ao 

mesmo período do ano de 2019 (IBGE, 2020). Esse cenário demonstra o impacto visível da 

pandemia sobre o mercado de trabalho brasileiro, que segundo Bridi (2020) já estava em 

deterioração. A população ocupada no terceiro trimestre de 2020 foi estimada em 82,5 milhões 

de pessoas, o que representou uma redução de 800 mil pessoas em relação ao trimestre 

imediatamente anterior. No quarto trimestre de 2020, a estimativa para a taxa de desocupação 

foi de 13,9%, uma redução de 0,7% quando comparada ao trimestre imediatamente anterior, e 

um aumento de 3% quando comparada ao mesmo período do ano de 2019 (IBGE, 2020). Nesse 

mesmo período a população ocupada foi estimada em 86,2 milhões de pessoas. Um aumento 

de aproximadamente 3 milhões de pessoas ocupadas, quando comparado ao trimestre 

imediatamente anterior. 

Para Costa (2020), além da crise sanitária, a pandemia ocasionou um aumento no 

desemprego, e uma elevação do trabalho informal e terceirizados. As medidas de 

distanciamento social e instauração da quarentena afetaram a produção e as vendas de 

diversos setores e essa perda direta de produção tem como uma das consequências a 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

829 

destruição dos empregos (BRASIL, 2020). Segundo Mattei e Heinen (2020), o fator do alto índice 

de informalização no trabalho brasileiro, contribui para a crise no mercado de trabalho, uma 

vez que estes trabalhadores não têm as garantias previstas aos trabalhadores formalizados, e 

estão sob maior risco de ficarem imediatamente desempregados. 

 

3 ESTOQUE DE EMPREGOS NO MUNICÍPIO DE CODÓ 

 

O município de Codó, segundo dados do IBGE (2021), possui uma população estimada 

em 123.368 pessoas, conforme dados disponibilizados pelo Novo CAGED, apurados no mês de 

agosto de 2021, tinham-se apenas 7.235 trabalhadores celetistas com carteira assinada. Tal 

dado compreende aprendizes, intermitentes e temporários, ou seja, um percentual de 5,86% 

do total da população estimada na localidade. No estado do Maranhão este percentual está em 

torno de 7,3%, acima do encontrado no município. Já no âmbito nacional brasileiro, este 

percentual é de 19,06%. 

A partir das informações extraídas do painel de informações do Novo CAGED, compilou-

se a evolução do estoque de emprego (quantidade total de vínculos celetistas ativos), no 

município de Codó, no período compreendido entre abril de 2020 e agosto de 2021. O resultado 

está apresentado no gráfico 1 a seguir. 

 
Gráfico 1: Evolução do estoque de emprego celetista no município de Codó. 
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Fonte: Dados extraídos do Novo CAGED (PDET, 2021). Elaboração própria. 

 

O valor do estoque de empregos foi encontrado por meio da soma do estoque do mês 

anterior ao saldo do mês atual. Assim, em março de 2020, o estoque era de 6.235, somado ao 

saldo (diferença entre admissões e desligamentos) do mês de abril de 2020, chegou-se ao 

estoque em abril de 2020 de 6.260 empregos. O estoque de empregos seguiu em crescimento 
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contínuo até o mês de novembro de 2020, em que se registraram 6.912 trabalhadores formais. 

Por outro lado, no período de dezembro de 2020 a janeiro de 2021 houve uma redução no 

número de contratações, e um aumento no número de desligamentos, em que o número de 

empregos retrocedeu para 6.884, em dezembro e 6.864 em janeiro. Após estes dois meses o 

estoque de emprego no município de Codó voltou a crescer e totalizou mais de 7 mil, no mês 

de agosto de 2021, conforme os dados do Novo CAGED. 

Na tabela 1 a seguir, observa-se os números de admissões e desligamentos em Codó, 

bem como o saldo de empregos durante o período de abril de 2020 a agosto de 2021. 

 

Tabela 1: Admissões, Desligamentos e Saldo de empregos de celetistas em Codó 

Mês Admissões Desligamentos Saldo 

abr/20 76 51 25 

mai/20 151 89 62 

jun/20 318 78 240 

jul/20 170 110 60 

ago/20 174 89 85 

set/20 185 85 100 

out/20 189 105 84 

nov/20 161 140 21 

dez/20 129 157 (28) 

jan/21 130 150 (20) 

fev/21 219 171 48 

mar/21 243 145 98 

abr/21 145 104 41 

mai/21 187 145 42 

jun/21 183 127 56 

jul/21 200 138 62 

ago/21 155 131 24 

Total 3.015 2.015      1.000 

Fonte: Dados extraídos do Novo CAGED (PDET, 2021). Elaboração própria 
 

 

Do primeiro mês analisado (abril de 2020) ao último mês apresentado (agosto de 2021) 

houve um aumento de 1.000 empregos no regime CLT, uma evolução considerável (aumento 

de 16,03% no período), de acordo com o saldo de empregos apontado pelo Novo CAGED. Os 

meses em que houve um maior número de admissões foram junho de 2020, fevereiro e março 

de 2021. Os desligamentos, por sua vez, começaram a ocorrer em quantidade mais expressiva 

a partir do mês de novembro de 2020. Houve apenas dois meses em que o saldo de empregos 
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foi negativo: dezembro de 2020 e janeiro de 2021. Vale ressaltar que, apesar do período 

pandêmico, no total geral do intervalo analisado houve mais admissões que desligamentos, 

uma proporção de 1,5 admissões. 

O padrão do emprego no município de Codó difere do apontado por Aquino e 

Nascimento (2020), em seu trabalho, que afirma que nos dois primeiros meses mais afetados 

pela pandemia, (abril e maio de 2020), o saldo de empregos na Região Nordeste do Brasil teve 

um grande agravamento com a perda de mais de 136 mil postos de trabalho. Em Codó, porém, 

os saldos de emprego nestes dois meses não apresentaram perda. Na tabela 2 a seguir, são 

apresentadas as admissões, os desligamentos e o saldo de empregos de acordo com a atividade 

econômica do empregador. 

 

Tabela 2: Admissões, Desligamentos e Saldo de empregos celetistas em Codó por Atividade Econômica do 
empregador 

Atividade Econômica Admissões Desligamento
s 

Sald
o 

Saldo% 

Comércio 1.380 1.007 373 37 
Indústria 498 253 245 24 
Agropecuária 91 84 7 1 
Construção Civil 740 441 299 30 
Serviços 306 230 76 8 

Total 3.015 2.015 1.00
0 

100 

Fonte: Dados extraídos do Novo CAGED (PDET, 2021). Elaboração própria 

 

Em relação às admissões, desligamento e o saldo de empregos, separados por setores 

da economia, nota-se que o comércio se caracterizou como aquele com maior movimentação 

no período estudado com 1.380 admissões, 1.007 desligamentos, e um saldo de 373 novos 

postos de trabalho, um percentual de 37% do saldo total do período. Destaca-se a intensa 

movimentação no setor do comércio, mesmo com o período pandêmico e decretos municipais, 

como por exemplo, o Decreto Municipal de nº 4.226/2020, que proibia a comercialização de 

produtos não-essenciais em estabelecimentos abertos ao público. 

De acordo com os dados do Novo CAGED, do período analisado, os setores que mais 

contrataram, também foram os que tiveram mais desligamentos. Ainda que diante de um 

período de aparente crise econômica, em virtude da pandemia da Covid-19, houve um aumento 

demasiado no número de empregos celetistas no município de Codó, no período analisado, 

compreendido entre abril de 2020 e agosto de 2021. 
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4 ACORDOS DO PEMER FIRMADOS NO MUNICÍPIO DE CODÓ 

 

No Brasil, conforme dados disponibilizados pelo Governo Federal, somente no ano de 

2020 foram firmados mais de 20 milhões de acordos do PEMER, possibilitados inicialmente por 

meio da MP 936/2020, no período de abril a dezembro de 2020. Em 2021, com o implemento 

da MP 1045/2021, que se estendeu de abril a agosto de 2021, foram celebrados mais de 3 

milhões de acordos, que totalizaram nos dois anos 23.396.122 acordos firmados no Brasil. Não 

obstante, no Estado do Maranhão, foram registrados 257.595 acordos, neste mesmo período. 

No município de Codó, foram firmados no total 3.287, em todo o período, em que 

vigorou a abrangência dos acordos do PEMER. Um total de 1.593 (Tabela 3) trabalhadores 

firmaram os acordos possibilitados através do PEMER, o que segundo dados do Novo CAGED, 

equivale à cerca de 22% do estoque de emprego no mês de agosto de 2021. 

 

Tabela 3: Acordos do PEMER adesão por trabalhador Estado/Município 

 Total de Acordos Trabalhadores Acordos por 
trabalhador 

Codó 3.287 1.593 2,06 
Maranhão 257.595 128.042 2,01 

% Codó/Maranhão 1,27 1,24  

Fonte: Dados extraídos do Painel de Informações do BEm (PDET, 2021). Elaboração própria. 

 

Em comparação com os dados referentes ao estado do Maranhão, o total de acordos 

realizados no município representou menos de 1,3 por cento da soma dos acordos estaduais. 

Observa-se ainda, que em Codó a quantidade de acordos por trabalhador, esteve na mesma 

faixa estadual, com aproximadamente 2 acordos por trabalhador. A partir destas informações, 

é possível constatar a reincidência de trabalhadores com acordos distintos durante o período 

de vigência do PEMER, haja vista as várias prorrogações realizadas em 2020. Entretanto, não se 

pode estimar o período de afastamento destes trabalhadores. A tabela 4 apresenta o 

quantitativo de adesões ao PEMER conforme a natureza dos acordos. 

Tabela 4: Acordos do PEMER por tipo de adesão. 

Tipo de acordo previsto Acordos % do total de acordos firmados 

Redução de 25% 558 16,98 
Redução de 50% 836 25,43 

Redução de 70% 635 19,32 

Suspensão de contrato 1.249 38,00 

Intermitentes 9 0,27 

Total 3.287 100 

Fonte: Dados extraídos do Painel de Informações do BEm (PDET, 2021). Elaboração própria. 
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As reduções de salário e jornadas, quando somadas, foram as mais adotadas nas 

empresas de Codó (61,7%), quando comparadas às suspensões de contrato de trabalho e 

intermitentes. De forma individual, no entanto, houve mais suspensões de contrato, um total 

de 1.249, o que equivale a 38% do total de acordos firmados no município. Fato esse também 

registrado por Heinen (2020) em seu estudo sobre o estado de Santa Catarina, em que as 

suspensões de contrato compreenderam 40,2% do total de acordos no estado. 

Com relação às reduções de salário e jornada, a redução no percentual de 50%, teve 

mais adeptos, com 836 acordos, 25,43% da totalidade dos acordos, seguida pela redução de 

70%, e redução de 25%, ambas com 19,32%, e 16,98% respectivamente, de participação no 

total de acordos realizados em Codó. 

 

5 CARACTERIZAÇÃO DOS ACORDOS DO PEMER EM CODÓ 

 

A análise das características dos acordos do PEMER, firmados no município de Codó, foi 

realizada conforme os agrupamentos das informações disponíveis no site do PDET. Na tabela 5 

são apresentados os acordos por classificação. Verificou-se que os meses de abril e maio de 

2020, tiveram o maior número de acordos (638 e 711). 

Tabela 5: Acordos mensais, classificados pelo tipo de acordo 

Mês Redução 
de 25% 

Redução 
de 50% 

Redução 
de 70% 

Suspensão de 
contrato 

Intermitente Total 

abr/20 99 114 96 320 9 638 

mai/20 69 234 94 314 - 711 

jun/20 34 101 106 62 - 303 

jul/20 64 56 74 116 - 310 

ago/20 30 26 28 86 - 170 

set/20 26 17 41 57 - 141 

out/20 5 23 4 21 - 53 

nov/20 - 3 10 10 - 23 

dez/20 14 - 1 3 - 18 

abr/21 - 13 45 57 - 115 

mai/21 94 188 100 138 - 520 

jun/21 63 53 31 40 - 187 

jul/21 35 8 5 18 - 66 

ago/21 25 - - 7 - 32 

Total 558 836 635 1.249 9 3.287 

Fonte: Dados extraídos do Painel de Informações do BEm (PDET, 2021). Elaboração própria 
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À medida em que se aproximava o término da previsão legal do PEMER, posteriormente 

estendido até dezembro de 2020, ao tempo em que as medidas restritivas à circulação de 

pessoas e ao comércio não-essencial se tornavam mais brandas, a quantidade de acordos 

tornou-se menor, e chegou a apenas 18 em dezembro de 2020. 

Similarmente, alguns estudos antecedentes como Heinen, 2020 e Pereira et al.,2021, 

evidenciaram resultados semelhantes. Heinen (2020) atribui este fato a recuperação mais 

expressiva da economia no estado de Santa Catarina, a partir de agosto de 2020, também um 

incremento na força de trabalho, o que fez com que os acordos catarinenses caíssem de 67 mil 

em agosto de 2020, para 10 mil em dezembro do mesmo ano. Esse fato também foi relatado 

por Pereira et al. (2021), em seu estudo sobre o PEMER no estado da Bahia, no qual constatou 

uma queda de 94.825 acordos no mês de agosto de 2020, para 14.553 em dezembro do mesmo 

ano. 

Verificou-se ainda que os empregados com idades entre 30 a 39 anos concentraram a 

maior quantidade de acordos, com 34,56% do total de acordos, seguido por aqueles com idades 

entre 25 a 29, com 20,6%, e entre 40 a 49 anos com 19,47%. Aqueles com idade entre 14 a 17 

anos, 50 a 64, e acima de 64 anos, tiveram os menores percentuais com 0,36%, 7,12% e 0,09%, 

respectivamente. Pereira et al. (2021), em seu trabalho sobre o estado da Bahia, demonstraram 

resultados parecidos, com o afastamento em maior quantidade dos empregados com faixa 

etária entre 30 a 39 anos. Em Codó, um fator talvez determinante para esta situação seja o fato 

de que a maior parte dos trabalhadores empregados no regime celetista estão na faixa etária 

de 30 a 39, conforme dados da RAIS (2020). 

A partir da classificação dos acordos conforme a atividade econômica dos empregadores 

no município de Codó observa-se que o setor econômico do comércio foi o que mais utilizou as 

possibilidades de acordo disponíveis no PEMER, correspondente a 64,59 % do total de acordos. 

A atividade de comércio é uma das mais realizadas no município, com uma participação 

de 41,83% no estoque de empregos em agosto de 2021, segundo dados do Novo CAGED. Da 

mesma forma, foi uma das mais afetadas com os decretos municipais de restrição de circulação 

de pessoas e de atividades, fato este que pode ter tido influência no aumento do número de 

acordos. O setor de serviços foi o segundo maior em número de acordos (28,66%), seguido da 

Indústria, com 5,32% e Construção Civil com 1,43%. Observa-se nos dados coletados, que não 

foi registrado nenhum acordo do PEMER para trabalhadores que laboram no setor de 
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Agropecuária do município de Codó. Tal fato, possivelmente, possa ser justificado pelo fato de 

o setor primário ser um dos que menos contribui no estoque de emprego no município de Codó. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da análise dos dados coletados, constatou-se que o programa PEMER tornou 

possível a suspensão de contrato de trabalho, e redução de salário e jornada nos percentuais 

de 25%, 50% e 70%, por um período que se estendeu de abril a dezembro de 2020, após 

sucessivas prorrogações. No ano de 2021, o programa foi novamente implementado e teve 

duração de abril a agosto de 2021. Tais possibilidades estavam condicionadas ao pagamento do 

Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, com a finalidade de repor a 

renda destes trabalhadores. 

O estudo constatou que em Codó, o PEMER possibilitou a suspensão de 1.249 contratos 

de trabalho, e mais 2.029, reduções de salário jornada e 9 intermitentes. Quando somados os 

dois períodos de vigência do PEMER, o total de acordos chegou a 3.287, com abrangência de 

1.593 trabalhadores, que corresponde a 22% do estoque de empregos no município no mês de 

agosto de 2021, conforme dados do Novo CAGED. 

Os empregados do sexo masculino tiveram mais acordos firmados, que corresponde a 

53,27% do total de acordos, embora se destaque que na localidade há um número de 

trabalhadores com vínculo formal pertencentes a esse sexo expressivamente maior que os do 

sexo feminino. Identificou-se também que o programa abrangeu predominantemente os 

empregados na faixa etária de 30 a 39, que corresponde a 34,56% da totalidade. 

A atividade econômica que envolve o setor de comércio foi a que mais utilizou dos 

acordos possibilitados por meio do PEMER, seguida pelo setor de serviços. A maioria dos 

acordos foram firmados no ano de 2020, no período de abril a julho. À medida que se 

aproximava o final da previsão legal para os acordos, o número de adesões tornava-se menor. 

Analisados os dados do Novo CAGED, que indicaram um aumento no número de 

trabalhadores celetistas de 2020 para 2021, com um saldo positivo de 1.000 postos de trabalho, 

bem como a grande adesão dos empregadores codoenses, aos acordos do PEMER, é possível 

presumir que o programa tenha atingido seu objetivo de proteção ao emprego. Destaca-se, 

porém, que a metodologia aplicada não permitiu identificar como teria sido o cenário sem a 
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instituição dos referidos acordos. Para os empregadores os   acordos foram vantajosos, tendo 

em vista que exigiam pouca contrapartida patronal. Já para os empregados, houve uma perda 

remuneratória, uma vez que o programa não garantia a reposição da renda em sua totalidade, 

principalmente daqueles que tiveram seus contratos suspensos nas micro e pequenas 

empresas, porém possivelmente os acordos tenham contribuído para a manutenção de seus 

vínculos empregatícios e renda. 

Como sugestão de pesquisas futuras, sugere-se verificar o impacto dos acordos 

realizados na renda dos trabalhadores no período de duração do PEMER, bem como sua 

aplicação a outras cidades brasileiras. Indica-se a aplicação de outras técnicas metodológicas, 

para verificar se os resultados obtidos serão convergentes a esta pesquisa. 
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