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Ilmo. Sr. Secretário de Gestão Pública, 
 
  

O presente processo trata da aprovação da proposta de 
Bonificação por Resultados da Secretaria da Educação (SEE) e da apuração de seus 
resultados referente ao período de avaliação que compreende o ano de 2011.  

O referido Ofício foi encaminhado pela SEE a este Serviço de Apoio 
à BR (SABR) em 20/03/2012, a quem cabe apoiar a Comissão Intersecretarial 
(composta por Casa Civil e pelas Secretarias de Gestão Pública, Fazenda, e 
Planejamento e Desenvolvimento Regional) nas suas decisões relacionadas aos 
processos de Bonificação por Resultados, com destaque para a avaliação dos 
indicadores, metas e resultados obtidos, conforme estipula o Decreto 56.125 de 23 de 
agosto de 2010. 

 
Ressalta-se que a referida proposta de BR do exercício de 2011 foi 

apenas encaminhada a este Serviço de Apoio no exercício de 2012, embora seu 
conteúdo não seja diferente daqueles de BRs dos anos anteriores. Em virtude de tal 
circunstância, este Serviço de Apoio dividirá sua manifestação em duas partes. A 
primeira contemplando a análise da proposta ex-post, a fim de tecer suas 
considerações as quais serão encaminhadas aos membros da Comissão 
Intersecretarial; e, em seguida, fazendo-se a verificação dos resultados já apurados 
pela pasta para, ato contínuo, manifestar-se de acordo com o que prevê os ítens 2 e 3, 
do parágrafo único do artigo 3º do Decreto 56.125 de 23 de agosto de 2010. 

 
I. Análise da Proposta 

 

1. Em relação à proposta de Bonificação por Resultados, em seu mérito, ela em 

nada difere ao que havia sido feito em anos anteriores. Em 30 de março de 

2011, foi publicada a Resolução SEE nº 20 (que segue às fls. 30-31, anexadas 

para consulta), a qual revogou a Resolução SEE nº 23 de 27 de março de 

2009. Esta nova resolução, que disciplina o instituto no âmbito da pasta, 

todavia, apenas aprimorou o esclarecimento do cálculo da Bonificação, em 

nada alterando a proposta no fundo.  

2. No mérito, sua proposta de Bonificação por Resultados guarda relação estreita 

com o Programa de Qualidade da Educação, o qual possui um sistema de 

avaliação que monitora as unidades educacionais da rede de ensino estadual, 

com intuito de fazê-las atingir um nível de serviço semelhante às unidades 
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congêneres dos países pertencentes à OCDE, num horizonte temporal que 

encontra seu limiar em 2030. Dessa maneira, os servidores que compõem a 

rede, tanto em atividade fim quanto meio, fazem jus ao pagamento da 

Bonificação tendo em vista ao progresso das unidades a que fazem parte a 

este padrão de serviço almejado para o citado ano.  

3. Por conta disso, a proposta contempla um indicador, o IDESP, o qual se trata 

de um índice depreendido do resultado das provas realizadas pelos alunos das 

unidades  escolares avaliadas,  em um exame anual chamado Saresp. Nesse 

exame, os alunos das unidades são divididos em três ciclos, o 1º e 2º 

Fundamentais e o Ensino Médio. De acordo com a Resolução SEE nº 20/2011, 

os servidores vinculados a um nível de ensino recebem a Bonificação de 

acordo com o desempenho do nível ao qual pertencem; os demais servidores 

não vinculados a um nível, recebem pelo desempenho agregado da unidade 

escolar, calculado como a média ponderada (pelo número de alunos avaliados) 

dos índices de cumprimento de metas dos níveis de ensino avaliados; aqueles 

que atuam nas Diretorias de Ensino recebem de acordo com a média 

ponderada dos desempenhos das unidades escolares vinculadas à sua 

respectiva Diretoria de Ensino, utilizando como peso o número de alunos 

avaliados; o mesmo processo se dando, de acordo com o nível de 

abrangência, com as Coordenadorias de Ensino e com a Administração 

Central.  

4. O Índice de Cumprimento de Metas (IC) da SEE, usado para medir o 

desempenho da pasta em relação á metas pré-estabelecidas, é construído a 

partir da soma de duas parcelas, conforme Resolução Conjunta 

SGP/CC/SF/SPDR -2, de 30 de março de 2011 (que segue à fl.29, anexada 

para consulta): a Parcela Cumprida da Meta e o Adicional de Qualidade. 

Ambas têm como base o resultado do IDESP, indicador global da BR, que é 

aplicado para as unidades escolares da Secretaria em cada um de seus ciclos 

escolares citados no parágrafo anterior. A Parcela Cumprida da Meta leva em 

consideração o IDESP obtido pela escola no período anterior (Linha de Base), 

e a meta calculada para aquele nível de ensino da unidade escolar, e avalia a 

evolução da escola ano a ano. O Adicional de Qualidade também leva em 

consideração o IDESP obtido pela escola, porém usa como Linha de Base a 

média do IDESP por toda a rede estadual no seu nível de ensino e a Meta de 

longo prazo (2030), e avalia o nível de qualidade da escola frente às demais. 

Essas duas parcelas são somadas para o cômputo do resultado final do IC, o 

que permite a verificação do quantum de cumprimento da meta.   

5. Assim exposto, este Serviço de Apoio dá azo a sua manifestação ex-post em 

relação à proposta, que embora reverbere propostas de exercícios anteriores, é 

digno de uma importante ressalva para o exercício de 2011, a seguir.  

6. O encaminhamento tardio pela pasta da Educação de seu processo de 

Bonificação ao Serviço de Apoio e aos membros da Comissão Intersecretarial 
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faz com que os atos normativos pertinentes passem gerar efeitos em período 

anterior ao da sua publicação, gerando o fenômeno da retroatividade.  

7. A despeito de que o pleito seja o mesmo dos anos anteriores e também de que 

as metas de 2011 de cada unidade da rede tenham sido informadas e 

divulgadas internamente pela pasta no começo do ano de 2011 (veja boletim 

de exemplo às fls. 08-10), o fato de que o processo em si de análise, 

manifestação e validação da proposta e dos resultados tenha-se dado em 

período próximo ao período estipulado para pagamento do bônus, gera 

algumas conseqüências relevantes. Por exemplo, o envio tardio da proposta 

priva a Comissão Intersecretarial, com suporte deste Serviço de Apoio, da 

possibilidade de analisá-la antes da apuração dos resultados e de 

eventualmente propor melhoramentos ou correção de rumos. Dessa forma, 

subverte-se o espírito da Lei Complementar 1078, de acordo com o qual cabe 

à Comissão Intersecretarial a definição do indicador global proposto pela pasta 

e de suas metas, bem como do seu critério de avaliação e apuração. Outro 

aspecto relevante se dá em relação às atribuições deste Serviço de Apoio, que 

assim resta impossibilitado de dar ensejo ao monitoramento da proposta 

durante o seu período de avaliação e assim de cumprir as atribuições a ele 

deferidas pelo Decreto 56.125, como por exemplo a de prestar suporte e apoio 

à própria Secretaria da Educação e a de levantar subsídios no intuito de 

realizar estudos e relatórios acerca do instituto da Bonificação por Resultados.  

8. Diante do exposto, este Serviço de Apoio à BR recomenda à Comissão 

Intersecretarial a aprovação da proposta de Bonificação por Resultados 

da Secretaria de Educação para o exercício de 2011 em caráter retroativo. 

Ainda que a proposta não tenha sido apresentada à Comissão de modo 

tempestivo, teve seu ciclo ocorrido de forma regular, além de que seus atos 

foram divulgados de maneira transparente aos servidores beneficiados pelo 

instituto, conforme boletim que faz parte deste processo às folhas 08-10. 

 

II. Apuração do Resultado 

9. Realizada a análise e manifestação acerca da proposta de Bonificação, passa-

se a agora à análise e validação dos resultados apurados no exercício de 2011 

pela pasta.  

10. À Secretaria de Educação cabe a apuração dos indicadores e cálculo do Índice 

de Cumprimento de Metas – IC, para todos os níveis de ensino de todas as 

unidades escolares a serem avaliadas, assim como das Diretorias de Ensino, 

das Coordenadorias e do Órgão Central da Secretaria. 

11. No começo de março de 2012 recebemos um arquivo contendo uma série de 

dados utilizados na apuração, citada no parágrafo anterior, e após alguns 

testes efetuados encontramos alguns problemas, sendo parte deles 
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esclarecidos por e-mail e solucionados pela equipe da SEE que atua no 

processo de apuração da BR. 

12. Portanto, partindo de contatos, realizamos correções e ajustes, mas ao final 

detectamos que as etapas de cálculo do IC da escola não estão bem alinhados 

com a Resolução Conjunta SGP/CC/SF/SPDR - 2, de 30 de março de 2011, e 

com o item 2 do art.6º da Resolução SEE - 20, de 30 de março de 2011.  

13. Na Nota Técnica da SEE que acompanha este processo às folhas 15-20, a 

pasta aplica corretamente o cálculo do IC para cada nível de ensino, mas não 

explica como calcula o IC agregado de cada unidade escolar. 

14. Como já mencionado na primeira parte deste parecer, o Índice de Cumprimento 

de Metas (IC) é calculado com base na soma de duas parcelas, sendo a 

primeira em função do Cumprimento da Meta estipulada para o ano, e a 

segunda conforme sua posição relativa entre a média do Estado para o IDESP 

e a meta de longo prazo (2030). Assim, o IC é a Parcela Cumprida da Meta 

(limitado a 120%) somada ao Adicional por Qualidade (limitado a 120%), cuja 

soma final também é limitada a 120%. 

15. É entendimento deste Serviço de Apoio à BR que o cálculo correto do IC 

agregado da unidade escolar, em atendimento à Res. Conjunta 

SGP/CC/SF/SPDR -2 /11 e ao ítem 2 do art.6º da Res. SEE-20/11, deveria ser 

a média ponderada (pelo percentual do número de alunos avaliados naquele 

nível) da soma de cada um dos IC’s dos níveis de ensino. A título de 

esclarecimento, o cálculo do IC agregado da unidade escolar deveria ser 

assim: 

IC Unidade Escolar =  [ IC 5ª Série EF * Nº Alunos Avaliados na 5ª Serie EF + IC 9ª Série EF * Nº Alunos Avaliados na 9ª Serie EF + 

  + IC 3ª Série EM * Nº Alunos Avaliados na 5ª Serie EM ] / Total de Alunos Avaliados na Unidade Escolar 

16. Como exemplo, utilizaremos o cálculo da Escola Prof. Francisco Ferreira de 

Souza, código 913674 da Rede de escolas da SEE, desta BR 2011. 

17. Esta escola foi avaliada em todos os três níveis de ensino, e deveria segundo 

nosso entendimento, para cada nível, ter a seguinte construção para se chegar 

no resultado do IC Agregado da escola, que é apresentado na tabela abaixo: 

 5ª Série EF 9ª Série EF 3ª Série EM 
Unidade 
Escolar 

Parcela Cumprida da Meta 120,00% 0,00% 120,00%  

Adicional por Qualidade 77,54% 0,00% 22,05%  

IC dos níveis de ensino 120,00% 0,00% 120,00%  

Nº Alunos 17 19 9 45 

IC * Nº Alunos 120% * 17 0% * 19 120% * 9  

Cálculo do IC da Unidade Escolar (120% * 17 + 0% * 19 + 120% * 9) / 45  = 69,33% 
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18. A fórmula aplicada pela Educação, para esta mesma escola, apresenta 

resultado diferente. Segundo explicações fornecidas pela SEE, eles vêm 

fazendo o cálculo através da soma das médias ponderadas de cada uma 

das parcelas separadamente, desde a BR de 2009, da seguinte forma: 

IC Unidade Escolar = {[PCM 5ª Série EF * Nº Avaliados na 5ª Serie EF + PCM 9ª Série EF * Nº Avaliados na 9ª Serie EF + 

        + PCM 3ª Série EM * Nº Avaliados na 5ª Serie EM ] + 

  +[AQ 5ª Série EF * Nº Avaliados na 5ª Serie EF + AQ 9ª Série EF * Nº Avaliados na 9ª Serie EF + 

                  + PCM 3ª Série EM * Nº Avaliados na 5ª Serie EM ] / 

  / Total de Alunos Avaliados na Escola 
 

onde PCM = Parcela Cumprida da Meta, e AQ = Adicional por Qualidade 

19. Desta forma, o cálculo da Escola Prof. Francisco Ferreira de Souza, código 

913674 da Rede de escolas da SE, conforme adotado pela SEE, ficaria 

conforme apresentado na tabela abaixo: 

 5ª Série EF 9ª Série EF 3ª Série EM 
Unidade 
Escolar 

Parcela Cumprida da Meta (PCM) 120,00% 0,00% 120,00%  

Adicional por Qualidade (AQ) 77,54% 0,00% 22,05%  

IC dos níveis de ensino 120,00% 0,00% 120,00%  

Nº Alunos 17 19 9 45 

PCM * Nº Alunos 120% * 17 0% * 19 120% * 9  

AQ * Nº Alunos 77,54% * 17 0% * 19 22,05% * 9  

Cálculo do IC da Unidade Escolar 
[(120% * 17 + 0% * 19 + 120% * 9) + 

(77,54% * 17 + 0% * 19 + 22,05% * 9)] / 45 
= 103,03% 

 
 

20. Vê-se que, em função da limitação do desempenho a 120%, os dois modelos 

apresentam resultados de desempenho diferentes. No primeiro modelo (que 

acreditamos ser o correto), o desempenho fica em 69.33%, enquanto no 

segundo modelo (adotado pela SEE), o desempenho é bem maior (103%). 

Para esta escola, especificamente, aqueles servidores que não estão 

diretamente vinculados a algum de seus níveis de ensino (ainda que minoria) 

recebem 103% ao invés de 69.33%. Esse efeito contamina também os IC’s das 

Diretorias de Ensino, das Coordenadorias envolvidas, e do Órgão Central da 

Secretaria. 

21. Considerando a Rede Estadual de ensino como um todo, a fórmula adotada 

pela SEE acarreta numa diferença de 1,58% de IC pago a maior, em média, 

em relação àquela que consideramos correta, beneficiando diretamente 917 da 

5.006 escolas avaliadas. Nota-se, assim, que o impacto da mudança na forma 

dos cálculos, decorrente do problema encontrado, é pequena em termos 

monetários relativamente ao montante total que será pago com a BR. Mas o 

impacto em relação ao corpo funcional, em sua percepção das mudanças de 

resultados frente ao modelo que já foi divulgado para a rede no começo de 
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2011, é considerável em termos do custo de possíveis paralisações e o 

prejuízo decorrente aos alunos da rede. 

22.  Pelo exposto, o SABR recomenda que para 2011 seja adotada a mesma 

metodologia de cálculo feita no passado pela SEE, e sendo assim, valida 

os cálculos de desempenho apresentados pela pasta, com destaque para 

que os mesmos sejam ajustados em próxima BR, adotando a partir dali o 

nosso modelo. 
 

 

III. Recomendações de Melhorias 
 

 
23. Para darmos início aos trabalhos de formulação e avaliação da proposta de BR 

2012, a fim de que a Comissão Intersecretarial possa em tempo hábil julgar seu 

mérito, evitando a recorrência da retroatividade, reiteramos a necessidade de 

que a SEE envolva este Serviço de Apoio o mais breve possível.   

24. Para adiantarmos as discussões, este Serviço de Apoio aponta a seguir 

algumas propostas de melhorias.  

25. Em se mantendo o mesmo modelo, temos três recomendações, a seguir: 

26. Primeiro, a necessidade de correção na fórmula de cálculo do desempenho 

agregado das escolas, conforme anteriormente exposto.  

27. Segundo, para aferição do desempenho de cada nível de ensino, sugerimos 

que o cômputo do IC final se dê pela maior das parcelas, e não pela soma das 

duas. Razão: a soma das duas parcelas não reflete de forma adequada o 

desempenho da escola em cada nível de ensino, uma vez que cada parcela 

foca em objetivos distintos. A primeira parcela foca na evolução desejada do 

desempenho, e a segunda foca na manutenção de um padrão de qualidade 

mínimo. Enquanto a primeira parcela (Parcela Cumprida da Meta) mede a 

evolução anual da escola, naquele nível de ensino, dentro de sua trajetória 

rumo à meta de 2030, a segunda parcela (Adicional de Qualidade), mede a 

distância da escola, naquele nível de ensino, em relação à média de todas as 

escolas e a distância desta em relação ao padrão de qualidade internacional 

desejado. Para escolas que não evoluíram tanto na primeira parcela, e 

tampouco apresentaram um padrão de qualidade muito acima da média, o 

desempenho final pode resultar em valor igual ou superior a 100%. Exemplo: 

Suponha uma escola que tenha obtido, para o ensino médio, 60% de 

desempenho na primeira parcela, e 40% na segunda parcela. O índice de 

cumprimento de metas (IC) dessa escola para esse nível ficaria em 100%, é 

como se ela tivesse alcançado integralmente seus objetivos para o período. 

Porém, em realidade, ela não evoluiu tanto quanto desejado, e tampouco está 

num alto patamar de qualidade. Se a cada ano ela mantiver desempenhos 
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semelhantes, não chegará a cumprir a meta de 2030, mesmo que ano a ano 

ela tenha sido premiada com 100% de bônus. Adotando-se a maior das 

parcelas, conforme sugerimos, essa escola receberia um bônus ligeiramente 

menor, porém teria maiores incentivos para melhorar seu IDESP e se 

aproximar do patamar desejado de qualidade em 2030. Ao mesmo tempo, 

acreditamos que a opção pela maior das parcelas não afeta as escolas com 

baixos IDESPs, e tampouco aquelas que apresentam alto IDESP, pois hoje, as 

primeiras escolas recebem fundamentalmente pela primeira parcela (já que a 

segunda é zero), enquanto as segundas escolas recebem pela segunda 

parcela, e que por já encontrarem-se em alto patamar de qualidade, raramente 

a primeira parcela é superior a zero. Em suma, a opção pela maior das 

parcelas é mais eficiente, permitindo uma interpretação mais fácil do 

desempenho verdadeiro da escola. Além disso, essa opção fortalece os 

incentivos para que escolas fracas evoluam e que escolas excelentes se 

mantenham com alto padrão de qualidade no qual se encontram.   

28. Terceiro, sugere-se fortemente que a SEE passe a levar em conta a 

representatividade estatística do número de alunos avaliados, levando-se em 

conta o número de alunos matriculados e elegíveis a prestar o SARESP 

naquele ano. Em outras palavras, estamos dizendo que a SEE deve levar em 

conta a representatividade da amostra para garantir confiabilidade ao resultado 

apurado no IDESP em cada nível de ensino de cada unidade escolar.   

29. Em se adotando um modelo novo, sugerimos a inclusão de parâmetros 

adicionais que compensem o peso do atual e único indicador IDESP, que é um 

indicador de efetividade importante para se aferir o progresso dos beneficiários 

do serviço principal da pasta, mas sujeito a vários fatores externos à 

governabilidade dos professores e diretores. Assim, este Serviço de Apoio 

excogita da possibilidade de que outros critérios sejam levados em 

consideração para se verificar a qualidade do ensino e da aprendizagem na 

Rede Pública Estadual, como, o nível sócio-econômico do entorno e dos 

estudantes avaliados, bem como o meio-ambiente familiar, possibilidade de 

aperfeiçoamento já sendo aventada pela SEE, segundo nos foi informado.  

30. Por fim, além de indicadores de efetividade, este Serviço de Apoio acredita que 

a Secretaria da Educação possa contemplar também, em sua avaliação para 

pagamento de bônus, indicadores que avaliem critérios outros como a 

eficiência e a eficácia da organização, como por exemplo indicadores 

concernentes ao desenvolvimento gerencial, e também ao absenteísmo, 

segundo artigo 5º da Lei Complementar nº 1078. Como sugestão de indicador 

de eficiência para a BR de 2012, recomendamos que a pasta inclua metas de 

redução de despesas de custeio, em atendimento ao atual objetivo estratégico 

de governo consubstanciado no Programa de Melhoria do Gasto Público 

(Decreto 57.829/2012) 
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IV. Outras disposições 
 
Em reunião com representantes da pasta e da SGP, ficou acordado 

que tão logo sejam feitos os pagamentos de 2011, serão iniciados os trabalhos, junto à 
SGP, para reformulação do modelo de BR para 2012. 
 

 
 
V. Encaminhamento 
 
Pelo exposto, segue este expediente para análise e manifestação do 

Secretário da Gestão Pública; e, encaminhe-se, posteriormente, ao Secretário da 
Fazenda, ao Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Regional e ao Secretário-
Chefe da Casa Civil, nesta ordem, para posterior publicação, em caso de aprovação 
pelos referidos Secretários. Após as aprovações devidas, os conteúdos a serem 
publicados no Diário Oficial do Estado encontram-se no CD anexado pela SEE ao 
processo. 

 
 
 
 
 
 

Fabio Alvim Klein – Especialista em Políticas Públicas 
Karlo Kondarzewski – Especialista em Políticas Públicas 
Marcel Magon Rodolpho – Especialista em Políticas Públicas 
 
 
 
                   
São Paulo, 21 de março de 2012 
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Expediente: SPDOC 28968/2013 

Interessado: Secretaria da Educação 

Assunto: Bonificação por Resultados – Janeiro a Dezembro de 2012 

 
 

Prezado Senhor Chefe de Gabinete, 

 

Em conformidade com os itens 2 e 3, do parágrafo único do art. 3º do 

Decreto 56.125 de 23 de agosto de 2010, trata o presente de parecer do 

Serviço de Apoio à Bonificação por Resultados (SABR) acerca da apuração dos 

resultados da Bonificação por Resultados da Secretaria Estadual de Educação, 

para o período de janeiro a dezembro de 2012. 

 

INDICADORES E METAS 

 

 A Resolução Conjunta CC/SGP/SF/SPDR-2 de 30/03/2011, por meio 

de seu artigo 1º, definiu três indicadores globais para a Secretaria da Educação, 

a saber: 

 

I – Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo 

(IDESP) do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental da rede estadual de ensino; 

II – Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo 

(IDESP) da 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental da rede estadual de ensino; e 

III – Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo 

(IDESP) do Ensino Médio da rede estadual de ensino. 

 

O IDESP é depreendido do resultado das provas realizadas pelos 

alunos das unidades escolares avaliadas, em um exame anual chamado 

SARESP. Nesse exame, aplicado em novembro de 2012, os alunos das unidades 

foram divididos em três ciclos escolares, o 1º e o 2º Fundamentais e o Ensino 

Médio.  
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Para cada um dos três ciclos, por sua vez, é calculado um Índice de 

Cumprimento de Metas (IC), composto pela soma de dois componentes: 

 

 Parcela Cumprida da Meta, representando a proporção de sua meta 

para 2012 que a escola conseguiu efetivamente cumprir em cada um dos três 

ciclos. 

 

𝑷𝒂𝒓𝒄𝒆𝒍𝒂 𝑪𝒖𝒎𝒑𝒓𝒊𝒅𝒂 𝒅𝒂 𝑴𝒆𝒕𝒂 = [
(IDESPefetivo − IDESPbase) 

(IDESPmeta − IDESPbase)
] 

 

 Adicional por Qualidade, que reflete a posição de destaque da 

escola em relação à média das escolas da rede, em proporção da média em 

relação à meta de longo prazo (ano de 2030), 

 

𝑨𝒅𝒊𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑸𝒖𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 = [
(IDESPefetivo − IDESPag)

(IDESPmetafinal) − (IDESPag)
] 

 

Portanto, o Índice de Cumprimento de Metas é representado pela 

seguinte fórmula: 

 

𝐈𝐂 = [
(IDESPefetivo − IDESPbase) 

(IDESPmeta − IDESPbase)
+

(IDESPefetivo − IDESPag)

(IDESPmetafinal) − (IDESPag)
] 

 

Onde, para cada ciclo, 

IC é o Índice de Cumprimento de Metas 

IDESPefetivo é o valor obtido ao final do período de avaliação em 2012 

IDESBbase é o valor obtido pela escola em 2011 

IDESPmeta é a meta fixada para o período de avaliação em 2012 

IDESPag é o resultado médio do agregado de todas as escolas da rede ao final 

do período de avaliação em 2012 

IDESPmetafinal é o valor do IDESP tomado como meta final a ser alcançado em 

2030. 
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Para cada um dos três indicadores, correspondentes aos três ciclos 

escolares, os valores das metas globais fixados para o  período de janeiro a 

dezembro de 2012, e para o ano de 2030, são conforme segue: 

 

I – 4,38 (quatro inteiros e trinta e oito centésimos) e 7,00 (sete 

inteiros) para 2012 e 2030, respectivamente, para o índice de desenvolvimento 

da educação do Estado de São Paulo (IDESP) do 1º ao 5º ano do ensino 

fundamental da rede estadual de ensino; 

II – 2,76 (dois inteiros e setenta e seis centésimos) e 6,00 (seis 

inteiros) para 2012 e 2030, respectivamente, para o índice de desenvolvimento 

da educação do Estado de São Paulo (IDESP) da 6º ao 7º ano do ensino 

fundamental da rede estadual de ensino; e 

III – 1,97 (um inteiro e noventa e sete centésimos) e 5,00 (cinco 

inteiros) para 2012 e 2030, respectivamente, para o índice de desenvolvimento 

da educação do Estado de São Paulo (IDESP) do ensino médio da rede estadual 

de ensino. 

 

Por fim, quanto aos critérios de apuração do Índice de Cumprimento 

de Metas, é relevante destacar o que prevê o artigo 10, §1º, da Resolução 

Conjunta CC/SGP/SF/SPDR-2 de 30/03/2011, o qual define que o valor 

calculado de tal índice deverá ser limitado (ajustado) para ao valor de 1,20 (um 

inteiro e vinte centésimos), nos casos que o exceder: 

 

§ 1º - O valor do Índice de Cumprimento de Metas (IC), será: 

1. Nunca inferior a 0 (zero); e 

2. Considerado até o limite de 1,20 (um inteiro e vinte centésimos). 

3. Deverá ser adotado o valor igual a zero para a parcela que resulte em 

valor negativo na soma acima. 

 

ANÁLISE 

 

Conforme estipula o artigo 3º do Decreto 56.125/2010, compete ao 

Serviço de Apoio à BR validar  os cálculos do efetivo Índice de Cumprimento de 
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Metas. Para tanto, foram analisadas as bases de dados recebidas por meio de 

arquivo eletrônico em CD-ROM, as quais tratam da apuração dos resultados 

efetuada pela Secretaria de Educação. 

 

Pelo exame dos arquivos recebidos e após verificações e correções 

efetuadas pela Pasta, este Serviço de Apoio finalmente constatou que, para 

cada escola, o resultado do cálculo do Índice de Cumprimento de Metas (soma 

da parcela cumprida da meta com o adicional de qualidade) para cada nível de 

ensino está correto e respeitou o limite de 1,20, conforme prevê o artigo 10, 

§1º, da Resolução Conjunta CC/SGP/SF/SPDR-2 de 30/03/2011. 

 

Da mesma forma, no cômputo do desempenho geral de cada unidade 

escolar, em que são somados, de forma proporcional ao número de alunos, os 

Índices de Cumprimento de Metas de cada ciclo escolar (1º e 2º Fundamentais 

e o Ensino Médio), está correto e respeitou o limite de 1,20, segundo o mesmo 

dispositivo legal. 

 

O desempenho geral da escola é determinante para que seja 

calculado o montante da Bonificação por Resultados a ser pago aos servidores 

listados nos itens II, III, IV e V do artigo 6º da Resolução SE-20 de 

30/03/2011. Os cálculos efetuados pela Pasta, referentes a esses servidores 

estão corretos e respeitam o limite de 1,20. 

 

Artigo 6º – Para fins de determinação da Bonificação por Resultados – BR os 

servidores da Secretaria da Educação serão remunerados de acordo com o Índice de 

Cumprimento de Metas na seguinte forma: 

 

II.  Os servidores que atuam nas unidades escolares e não estão vinculados 

a um nível de ensino específico receberão pelo Índice de Cumprimento de Metas  

agregado dessa unidade escolar, calculado como a média ponderada dos Índices de 

Cumprimento de Metas dos níveis de ensino avaliados, utilizando como peso o número 

de alunos avaliados; 

III. Os servidores que atuam nas Diretorias de Ensino receberão de 

acordo com a média ponderada dos Índices de Cumprimento de Metas das unidades 
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escolares vinculadas à sua respectiva Diretoria de Ensino, utilizando como peso o 

número de alunos avaliados; 

IV. Os servidores que atuam nas Coordenadorias de Ensino receberão 

de acordo com a média ponderada dos Índices de Cumprimento de Metas  das unidades 

escolares vinculadas à sua respectiva Coordenadoria, utilizando como peso o número de 

alunos avaliados; 

V. Os servidores que atuam na administração central receberão de acordo 

com a média ponderada dos Índices de Cumprimento de Metas  de todas as unidades 

escolares da rede estadual de ensino, utilizando como peso o número de alunos 

avaliados. 

 

PARECER  

 

Portanto, a apuração, conforme consta dos arquivos 

apresentados, está de acordo com as normas legais vigentes, 

principalmente a Resolução Conjunta CC/SGP/SF SPDR-2, de 30 de 

março de 2011, não havendo qualquer óbice á consideração de 

aprovação dos senhores Secretários que compõem a Comissão 

Intersecretarial. 

 

ENCAMINHAMENTO  

 

Diante do exposto, encaminhe-se este expediente para ciência e 

aprovação do Secretário de Gestão Pública e, após, nesta ordem, para os 

Secretários da Fazenda, Planejamento e Desenvolvimento Regional e para o 

Secretário-Chefe da Casa Civil.  

 

Alberto de Mello Ferreira  

José Hildebrando Sobreiro 

Raoni Venturieri de Andrade Lima 

Marcel Magon Rodolpho 

 

Serviço de Apoio à BR 

São Paulo, 22 de Março de 2013 
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Expediente: SPDOC 25789/2014 

Interessado: Secretaria da Educação 

Assunto: Bonificação por Resultados – Apuração dos resultados 

2013 

 
 

Aos membros da Comissão Intersecretarial, 

 

Em conformidade com os itens 2 e 3, do parágrafo único do art. 3º do 

Decreto 56.125 de 23 de agosto de 2010, trata o presente de parecer do 

Serviço de Apoio à Bonificação por Resultados (SABR) acerca da apuração dos 

resultados da Bonificação por Resultados da Secretaria Estadual de Educação, 

para o período de janeiro a dezembro de 2013. 

 

INDICADORES E METAS 

 

 A Resolução Conjunta CC/SGP/SF/SPDR-3 de 27/03/2014, por meio 

de seu artigo 1º, definiu três indicadores globais para a Secretaria da Educação, 

a saber: 

 

I – Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo 

(IDESP) do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental da rede estadual de ensino; 

II – Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo 

(IDESP) da 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental da rede estadual de ensino; e 

III – Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo 

(IDESP) do Ensino Médio da rede estadual de ensino. 

 

O IDESP é depreendido do resultado das provas realizadas pelos 

alunos das unidades escolares avaliadas, em um exame anual chamado 

SARESP, ponderado pelo indicador de fluxo, que mensura a evasão escolar em 

cada unidade. 
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Para cada ciclo de ensino nas unidades escolares é calculado um 

Índice de Cumprimento de Metas (IC):  

 

    
                                         

                                   
  

 

onde: 

 IDESPLinha de Base é o IDESP obtido por aquela unidade escolar, 

naquele ciclo de ensino, no ano anterior. 

 

Simultaneamente, também é calculado o Índice de Qualidade (IQ), 

que busca reconhecer as escolas que estão em um nível de qualidade mais 

próximo ao objetivo de longo prazo (2030). Sua fórmula de apuração é: 

 

    
                                    

                                 
  

 

onde: 

 IDESPRede 2013 é o IDESP agregado de todas as escolas da rede, 

naquele determinado ciclo de ensino em 2013. 

 

Finalmente, o pagamento do bônus é vinculado ao Índice de 

Cumprimento de Meta (ICM), também chamado de Parcela de Cumprimento de 

Meta (PCM), que seleciona o maior dos valores entre o IC e o IQ, e o multiplica 

por um fator que busca ponderar a dificuldade encontrada pelas escolas 

localizadas em áreas com maior vulnerabilidade social (INSE). O cálculo do ICM 

é feito do seguinte modo: 

 

                                   

 

onde: 

 INSE (índice de Nível Sócio Econômico) varia de 0 (melhores 

condições sócio-econômicas) a 10 (piores condições); 
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 MOD é um modulador do peso do INSE, estabelecido ad hoc 

em 10%1. 

 

Cada escola possui uma linha de base e uma meta distintas, bem 

como o seu próprio INSE, de modo que as bonificações são individualizadas 

para cada ciclo, em cada escola. 

 

Para a rede como um todo, foram definidas as seguintes metas para 

os três ciclos, para o ano de 2013 (Resolução Conjunta CC/SGP/SF/SPDR-4 de 

27/03/2014) e para 2030: 

 

I – 4,41 (quatro inteiros e quarenta e um centésimos) e 7,00 (sete 

inteiros) para 2013 e 2030, respectivamente, para o índice de desenvolvimento 

da educação do Estado de São Paulo (IDESP) do 1º ao 5º ano do ensino 

fundamental da rede estadual de ensino; 

II – 2,63 (dois inteiros e sessenta e três centésimos) e 6,00 (seis 

inteiros) para 2013 e 2030, respectivamente, para o índice de desenvolvimento 

da educação do Estado de São Paulo (IDESP) do 6º ao 9º ano do ensino 

fundamental da rede estadual de ensino; e 

III – 2,01 (dois inteiros e um centésimo) e 5,00 (cinco inteiros) para 

2013 e 2030, respectivamente, para o índice de desenvolvimento da educação 

do Estado de São Paulo (IDESP) do ensino médio da rede estadual de ensino. 

 

Por fim, cabe destacar que o valor do Índice de Cumprimento de 

Metas (ICM) pode variar de zero a 1,2 (ou, 120%), sendo considerados zero os 

resultados negativos, e limitados a 120% os resultados superiores a este valor. 

 

 

ANÁLISE 

 

                                         
1
 Cabe ressalvar, em resposta ao disposto à pág. 21 deste Processo, que o SABR jamais ratificou o 

valor do modulador em 10%, muito menos a metodologia utilizada para determiná-lo. 
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Conforme estipula o artigo 3º do Decreto 56.125/2010, compete ao 

Serviço de Apoio à BR validar os cálculos do efetivo Índice de Cumprimento de 

Metas. Para tanto, foram analisadas as bases de dados recebidas por meio de 

arquivo eletrônico em CD-ROM e posterior comunicação eletrônica, as quais 

tratam da apuração dos resultados efetuada pela Secretaria de Educação, em 

conjunto com as informações enviadas ao SABR em outros anos. 

 

Pelo exame dos arquivos recebidos e após verificações e correções 

efetuadas pela Pasta, este Serviço de Apoio finalmente constatou que, para 

cada escola, o resultado do cálculo do Índice de Cumprimento de Metas para 

cada nível de ensino está correto e respeitou o limite de 1,20, conforme prevê o 

artigo 10, §1º, da Resolução Conjunta CC/SGP/SF/SPDR-3 de 27/03/2014. 

 

Da mesma forma, no cômputo do desempenho geral de cada unidade 

escolar, em que são somados, de forma proporcional ao número de alunos que 

realizaram as provas, os Índices de Cumprimento de Metas de cada ciclo 

escolar (1º e 2º Fundamentais e o Ensino Médio), está correto e respeitou o 

limite de 1,20, segundo o mesmo dispositivo legal. 

 

Os cálculos efetuados pela Pasta, referentes ao desempenho dos 

servidores das Diretorias de Ensino e da Administração também estão corretos 

e respeitam o limite de 1,20. 

 

A seguir, analisaremos brevemente o desempenho obtido pela 

Secretaria de Educação nos três ciclos de ensino. 

 

Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano): 

 

Em relação ao primeiro ciclo escolar, a Secretaria de Educação obteve 

em 2013 um IDESP agregado de 4,42, superando a meta determinada. 

Podemos observar na figura abaixo uma melhora sistemática do órgão nos 

últimos cinco anos, que nos permite concluir que, até o presente momento e no 
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que tange ao Ensino Fundamental I, a SEE encontra-se em uma trajetória 

positiva e consistente com o nível de qualidade desejado para 2013: 

  

 

Verificamos também uma grande dispersão dos dados para a 

variação percentual IDESP 2013/2012 das escolas. A média simples2 de 

crescimento (não ponderada pelo número de alunos) foi de 3,20%, e o desvio 

padrão de 24,07%. 

 

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano): 

 

Em relação ao segundo ciclo escolar, entretanto, observa-se uma 

estagnação no desempenho da rede, embora seja possível observar grande 

diversidade de desempenhos de uma escola para outra. A Secretaria de 

Educação obteve em 2013 um IDESP agregado de 2,50, frente à meta de 2,63. 

O histórico de 5 anos indica uma trajetória que requer correção em prol dos 

objetivos estabelecidos para 2030: 

                                         
2
 O valor da média simples das escolas não coincidirá com o cálculo da variação realizada com os 

dados apresentados no primeiro gráfico porque estes são valores agregados, que utilizam o número 
de alunos de cada escola como fator ponderador. 

2009 2010 2011 2012 2013 

Meta 3,35  4,01  4,10  4,38  4,41  

Resultado 3,86  3,96  4,24  4,28  4,42  

Meta 2030 7,00  7,00  7,00  7,00  7,00  
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A média simples3 calculada para a variação no IDESP 2013/2012 foi 

de 1,66%, enquanto o desvio padrão foi de 19,36%. 

 

Ensino Médio: 

 

No ensino médio podemos novamente observar a necessidade de 

medidas corretivas pela Secretaria de Educação. O resultado obtido em 2013, 

IDESP agregado de 1,83, ficou abaixo da meta estabelecida (2,01). Novamente, 

é possível observar grandes disparidades ao analisar as escolas separadamente. 

  

 

                                         
3
 Idem Nota 2. 

2009 2010 2011 2012 2013 

Meta 2,63  2,95  2,71  2,76  2,63  

Resultado 2,84  2,52  2,57  2,50  2,50  

Meta 2030 6,00  6,00  6,00  6,00  6,00  
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A média simples4 da variação percentual do IDESP 2013/2012 

resultou em -1,06%, enquanto o desvio padrão foi de 27,32%. 

 

São dignos de nota os altos valores observados para os desvios 

padrão dos desempenhos das escolas em relação ao ano anterior, podendo este 

fenômeno ser objeto de estudo por parte da SEE. 

 

Distribuição dos ICMs: 

 

Conforme descrito no parecer deste Serviço de Apoio na definição dos 

indicadores da BR SEE 2013, a utilização de um único indicador favoreceu a 

lógica do “tudo ou nada”, gerando uma distribuição de ICMs no qual muitas 

escolas zeram, muitas recebem 120%, e poucas recebem neste ínterim: 

 

 

Esta distribuição em “U” também foi um fator limitante do impacto 

agregado do ponderador INSE, visto que uma quantidade significativa de 

escolas zerou, e outra parcela importante já havia atingido 120% antes da 

aplicação do multiplicador. 

 

 

                                         
4
 Idem nota 2. 
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INSE e desempenho escolar: 

 

Assim como na análise sobre os anos anteriores, o INSE apresentou 

alguma correlação com a nota bruta do IDESP (Tabela 1), e ausência de 

correlação com a variação da nota 2013 em relação ao ano anterior (Tabela 2)5: 

 

Tabela 1 - Tabela de Correlação entre a nota bruta IDESP vs. INSE 

Ciclo de Ensino 2009 2010 2011 2012 2013 

Ensino Fundamental I -0,40171 -0,400285 -0,317658 -0,35867 -0,32386 

Ensino Fundamental II -0,35714 -0,334993 -0,334293 -0,28138 -0,24538 

Ensino Médio -0,33461 -0,285188 -0,279777 -0,25798 -0,25808 

 

A tabela 1 informa que ao longo dos anos a correlação entre a nota 

no IDESP e o INSE vem diminuindo6, o que pode ser parcialmente explicado 

pelo fato de que a proporção de escolas em pior situação sócio-econômica que 

conseguem evoluir no IDESP é ligeiramente maior do que a proporção de 

escolas com melhor INSE e que conseguem evoluir. Uma hipótese para explicar 

este fenômeno é a de que, por terem como “Ponto de Partida” um de 

desempenho mais baixo, o impacto de novos esforços para o resultado final é 

maior. A tabela 2 contribui para esta análise: 

 

Tabela 2 - Tabela de Correlação entre a variação (%) do IDESP de um ano para outro vs. INSE 

Ciclo de Ensino 2010-2009 2011-2010 2012-2011 2013-2012 2013-2009 

Ensino Fundamental I 0,066314 0,179754 -0,035509 0,071893 0,13085 

Ensino Fundamental II 0,036307 0,014271 0,066894 0,041977 0,084935 

Ensino Médio 0,098417 0,067297 0,046755 0,015808 0,095601 

 

Apesar de as correlações entre variação no IDESP e INSE serem 

muito baixas (é possível até questionar a sua relevância), nota-se a quase 

totalidade de valores positivos. Atentando para o fato de que o INSE possui 

escala invertida, caso se considere os valores apresentados como significativos, 

                                         
5
 Para esta análise foram consideradas apenas as escolas que dispunham de dados para todos os 

anos de 2009 a 2013. No E.F. I foram consideradas1461 escolas de um total de 1519 em operação 
em 2013; no E.F. II foram 3565 do total de 3705; No E.M. foram 3390 de 3608. 
6
 Cabe esclarecer que, uma vez que a escala do INSE é invertida (0 significa melhor situação sócio-

econômica, e 10 significa pior situação), os valores de correlação aparecem com sinais invertidos. 
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a conclusão seria que uma situação econômica pior estaria correlacionada com 

maior variação positiva no IDESP de um ano para outro. Esta leitura corrobora 

a análise de quadrantes realizada no parecer deste SABR durante a definição 

dos indicadores da BR, que identifica uma proporção ligeiramente maior de 

escolas com pior nível sócio-econômico que melhoram no IDESP, em relação 

àquelas em melhor situação social. De certa forma isto é uma boa notícia, pois 

nos informa que é possível escapar de um ciclo vicioso determinista entre 

pobreza e mau desempenho educacional. 

 

A leitura conjunta das tabelas 1 e 2 nos sugere que a situação sócio-

econômica tem alguma capacidade de explicação do “Ponto de Partida”, mas 

que devem existir outros elementos que sejam mais representativos e 

adequados para explicar a “Dinâmica de Evolução”.  

 

Dentre estes elementos, alguns bons candidatos foram aventados 

pelo SABR no parecer contido no processo de definição dos indicadores da BR 

SEE 2013, com base na análise de iniciativas e na estrutura da própria SEE, 

bem como em outras fontes. Alguns destes elementos são: 

 Capacitação e aperfeiçoamento de docentes e funcionários 

técnicos e administrativos; 

 Condições de trabalho dos professores; 

 Envolvimento com pais e comunidade; 

 Adequação de infra-estrutura das escolas; 

 Execução do calendário escolar conforme o programado. 

 

Este serviço de apoio reitera a necessidade de inclusão de outros 

indicadores na BR da Educação, em especial indicadores que reflitam toda a 

cadeia de esforços (pedagógicos e não-pedagógicos) requeridos para o 

resultado final, que tenham maior capacidade de explicação para a “Dinâmica 

de Evolução” da qualidade do ensino ao longo do tempo. 
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Das propostas para 2014: 

 

Os autos informam que, para o ano de 2014, estão sendo realizados 

estudos para aprimorar a proposta de BR. Este Serviço de Apoio vê com bons 

olhos esta iniciativa, porém ressalta a importância de que estes estudos 

resultem em novos indicadores, ao invés de mais “ponderadores” ao único 

indicador atualmente utilizado. 

Adicionalmente, recomendamos que estes estudos foquem mais 

atenção nas condições “internas” que influenciam na melhoria da qualidade do 

aprendizado (ou seja, aquelas sob governabilidade da Secretaria de Educação) 

do que nas condições externas, de forma que realmente fique melhor 

representada a complexidade de condições e de esforços presentes em cada 

unidade escolar. 

Por último, preocupa uma mudança na metodologia de cálculo do 

IDESP em si. É fundamental, não apenas para fins de BR, mas 

principalmente para a capacidade de gestão da SEE e para a 

transparência desta Secretaria para com a sociedade, que um indicador 

tão importante como o IDESP guarde comparabilidade ao longo do 

tempo e seja de fácil compreensão por todos. Neste sentido, reiteramos a 

recomendação de elaboração de outros indicadores em lugar de “ponderadores” 

do IDESP, ou mesmo no lugar de alterações na própria metodologia de cálculo 

do mesmo.  

 

 

PARECER  

 

Portanto, a apuração, conforme consta dos arquivos 

apresentados, está de acordo com as normas legais vigentes, 

principalmente a Resolução Conjunta CC/SGP/SF/SPDR-3, de 27 de 

março de 2014, não havendo qualquer óbice á consideração de 

aprovação dos senhores Secretários que compõem a Comissão 

Intersecretarial. 
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ENCAMINHAMENTO  

 

Diante do exposto, encaminhe-se este expediente para ciência e 

aprovação do Secretário de Gestão Pública e, após, nesta ordem, para os 

Secretários da Fazenda, Planejamento e Desenvolvimento Regional e para o 

Secretário-Chefe da Casa Civil.  

 

Alberto de Mello Ferreira 

Guilherme Augusto Schneider Godim 

Martim Nagayama Nogueira 

Raoni Venturieri de Andrade Lima 

 

Serviço de Apoio à Bonificação por Resultados 

São Paulo, 27 de Março de 2013 
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Expediente: SPDOC 11.476/2014 

Interessado: Secretaria da Educação 

Assunto: Bonificação por Resultados – BR – Proposta de 
indicadores, meta e linha de base para o exercício de 
2013 

 

 

Ilmos. Srs. Secretários da Comissão Intersecretarial, 

 
O presente processo trata da proposta de Bonificação por 

Resultados (BR) definindo os indicadores, metas e linhas de base para 

aferição do desempenho Secretaria de Estado da Educação -SEE para o 
exercício de 2013. A concessão da BR para esta Secretaria está regida pela 

Lei Complementar nº 1.078, de 17 de dezembro de 2008. 
 
Conforme art. 6º da referida lei complementar, cabe à Comissão 

Intersecretarial (CI) composta pela Casa Civil (CC) e pelas Secretarias de 
Fazenda (SF), Gestão Pública (SGP) e Planejamento e Desenvolvimento 

Regional (SPDR) definir as metas e indicadores da BR da Secretaria de 
Estado da Educação; 

 

Por sua vez, conforme estipula o Decreto 56.125/2010, incumbe 
ao Serviço de Apoio à Bonificação por Resultados (SABR), vinculado à 

Secretaria de Gestão Pública (SGP) e organizado mediante a Resolução 
SGP-31/2013, subsidiar tecnicamente a Comissão Intersecretarial em suas 
decisões relativas aos processos de Bonificação por Resultados (BR). 

 
Neste contexto, segue nosso parecer. 
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DA INSTRUÇÃO DO PROCESSO 

 
1. Em 27/01/2014, este Serviço de Apoio recebeu da Interessada processo 

físico contendo a proposta de indicadores para o período de 2013. 

Anteriormente, durante o período de 06 meses anteriores ao recebimento, 

houve reuniões entre o Núcleo de Assessoramento, SABR e CBR-SEE para 

que fossem conciliados os entendimentos sobre a proposta a ser entregue. 

Nestas oportunidades foram feitas sugestões e contrapropostas de alteração 

que culminaram no presente documento.  

 

2. A revisão do indicador foi motivada pela identificação de espaço para 

melhorias na BR SEE e pela necessidade de, passados quatro anos desde o 

primeiro ciclo, avaliar o indicador utilizado até então. Este processo de 

interação entre as partes obteve resultados profícuos e é visto como 

positivo para o constante aprimoramento do instituto da BR, ainda que, 

concomitantemente, tenha gerado atrasos na entrega e incorra em 

necessária retroatividade da proposta. 

 

DA PROPOSTA DE INDICADORES PARA BONIFICAÇÃO POR 
RESULTADOS 

 
3. Para o período de avaliação de 2013, a proposta de indicador da 

Secretaria de Educação consiste no seguinte indicador, aplicado 

separadamente para o Ensino Fundamental I e II, e para o Ensino Médio:  
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4. Em comparação ao indicador anterior, houve alteração no cálculo e a 

adição de novos elementos, embora trechos importantes da fórmula 

continuem. Com finalidade pedagógica, é possível analisar separadamente 

duas partes do Indicador. 

 

5. Por primeiro, o IDESP continua como fator mais importante da 

bonificação da Secretaria da Educação; seu resultado do período de 

avaliação considera o desempenho dos alunos na prova SARESP, apenas 

nas disciplinas de português e matemática, e definirá para o cálculo do 

bônus tanto o IC, quanto o IQ, sendo o primeiro a comparação em relação 
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ao ano anterior e o segundo a comparação em relação às demais unidades 

e também a meta de 2030. Entretanto, diferentemente dos períodos 

anteriores, em que se efetuava a soma do IC e do IQ, é proposta a 

utilização do maior valor entre os resultados, ou seja, ou um, ou 

outro. Esta mudança é bem-vinda porque corrige uma distorção 

metodológica que permitia que o índice de cumprimento de metas variasse 

de 0 a 200%, ao invés de 0 a 100%, sem que ao mesmo tempo deixe de 

premiar aqueles comparativamente melhor colocados em relação a toda 

rede: 

 

a. Anterior:                     

b. Proposta atual:                      

 

 A maneira de se calcular individualmente o IC e o IQ não foi alterada, 

seguindo a fórmula anterior.  

 

6. O segundo trecho da equação é um elemento novo e que leva em 

consideração a pesquisa sócio-econômica, anteriormente já realizada pela 

SEE, como um multiplicador para o primeiro trecho da fórmula, IC ou IQ. O 

INSE (Índice de nível sócio-econômico) é obtido a partir de informações 

como renda familiar e nível de escolaridade dos pais e varia de 0 a 10, 

sendo o valor zero atribuído ao melhor nível sócio-econômico e o valor 10 

ao pior. 

 

A interessada justifica a necessidade de inserir este elemento multiplicador 

afirmando que escolas que atuam em um ambiente sócio-econômico 

desfavorável têm maior dificuldade para evoluir, comparando-as a escolas 

situadas em locais de menor vulnerabilidade social e, por isso, deveria 

haver um multiplicador para refletir melhor o esforço dos funcionários 

daquelas unidades escolares. De forma análoga, o esforço para se manter a 

escola em um determinado patamar de qualidade seria maior em escolas 

situadas em regiões menos favorecidas, o que também deveria ser objeto 

de ponderação. 
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O argumento apresentado parece fazer sentido, porém carece de maiores 

explicações. A partir de dados enviados pela SEE, analisamos a evolução 

anual das escolas (aquelas que dispunham de dados para todos os anos, e 

que representam aproximadamente um terço do total de escolas) no IDESP 

no período de 2009 a 2012, e não pudemos observar claramente 

a relação entre pior nível sócio-econômico e dificuldade de evolução no 

aprendizado dos alunos. Os gráficos a seguir ilustram a evolução percentual 

da nota do IDESP da escola, comparada com o INSE da mesma, para 1557 

escolas do Ensino Fundamental I que dispunham de dados para todos os 

anos: 

 

 

 

 

Podemos observar nos gráficos que existe uma proporção até ligeiramente 

maior de escolas que avançaram e que possuem situação sócio-econômica 

ruim (quadrante inferior direito) do que de escolas que avançaram e 

possuem boa condição (quadrante superior direito). A mesma análise foi 

realizada para o Ensino Fundamental II e para o Ensino Médio, gerando 



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA 

Serviço de Apoio à Bonificação por Resultados 

6 
 

resultados semelhantes. 

 

Da mesma forma, realizamos uma análise de correlação entre o resultado 

bruto do IDESP de 2009 a 2012 e o INSE para verificar a relação entre a 

condição sócio-econômica e o desempenho da escola. Desta vez, 

encontramos alguma correlação entre desempenho e nível sócio-econômico, 

mas que não pode ser considerada uma alta correlação: 

 

 Correlação IDESP vs. INSE 2009 2010 2011 2012 

Ensino Fundamental I -0,40567 -0,39638 -0,31789 -0,34309 

Ensino Fundamental II -0,35534 -0,33156 -0,33279 -0,27880 

Ensino Médio -0,33788 -0,28689 -0,27517 -0,25713 

 

Quando fazemos a mesma análise de correlação considerando a variação do 

IDESP versus o INSE, obtemos valores ainda mais próximos de zero 

(ausência de correlação). Caberia, portanto, uma melhor explicação da CBR 

da SEE sobre a pertinência deste ponderador. 

 

Um problema associado à inclusão do INSE tal como proposto é que ele se 

aplica a todas as escolas, não apenas àquelas em condição mais 

desfavorável, gerando incrementos “artificiais” ao cumprimento de metas 

para todas as escolas. Considerado o valor do multiplicador MOD 

determinado em 10%, este incremento varia de 0 a 100%, ou seja, pode 

até duplicar artificialmente o cumprimento de metas, quando o INSE for 10. 

Não há distinção clara do ponto a partir do qual o fator sócio-econômico se 

torna um fator superveniente relevante para o desempenho escolar e, 

consequentemente, mereça ser ponderado. 

 

Ilustramos no histograma abaixo a distribuição absoluta e relativa de 

escolas por nível de INSE (desta vez foi utilizado o universo de 4967 

escolas): 
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Podemos observar uma curva normal, sendo que 72,9% das escolas 

possuem INSE nas faixas 4, 5 e 6, e, portanto, teriam o seu cumprimento 

de metas aumentado de 40 a 60%, o que nos parece um incremento 

demasiado alto. Na média, o incremento para a rede de ensino como um 

todo seria de aproximadamente 51% (supondo IC ou IQ positivos para 

todas as escolas). 

 

7. Desta forma, outro ponto passível de melhoria é a metodologia utilizada 

para determinação do elemento multiplicador MOD. Seria um caminho 

logicamente congruente utilizar dados estatísticos que ilustrem como 

fatores externos (tal como o INSE) afetam a aprendizagem dos alunos para 

que, a partir dessa análise, pudesse ser proposto um valor de modulador. 

Entretanto, como consta do processo, o método de definição do modulador 

foi a realização de simulações que ajustam o valor de MOD à quantidade 

paga de bônus ao final, invertendo a lógica da Bonificação por Resultados. 

Neste sentido, cabe ressalva para que o INSE venha a exercer um papel de 

correção à distorção eventualmente ocasionada pelo Nível Sócio Econômico 

das unidades, e não como mero corretor do valor deixado de ser percebido 

pela alteração do primeiro trecho da equação. Desta forma, é preciso situar 

tecnicamente os critérios pelos quais o valor modulador foi fixado, sendo 

necessária informação adicional que contenha fórmula de cálculo, 

metodologia de aplicação e informações adicionais sobre o INSE para devida 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Freqüência absoluta 23 174 488 866 1413 1342 485 132 32 12 

Freqüência relativa 0,5% 3,5% 9,8% 17,4% 28,4% 27,0% 9,8% 2,7% 0,6% 0,2% 
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instrução da proposta. 

 

DA ANÁLISE DA PROPOSTA PELO SERVIÇO DE APOIO À BR 

 
8. Existem lacunas persistentes que perpassam a mudança do cálculo do 

I1 e que não foram endereçadas pela discussão ora feita. Sem necessidade 

de afirmar a complexidade do tema e da escala dos esforços empreendidos 

no sistema educacional, a presença de um indicador único de impacto para 

bonificação acarreta problemas importantes, já destacados em pareceres 

anteriores deste Serviço de Apoio, e que merecem novamente a nossa 

consideração, com maior detalhamento. 

 

9. Primeiramente, quando a cesta de indicadores é composta por um único 

indicador, grande parte dos esforços desempenhados pela organização para 

a consecução de seus objetivos fica não-representada, o que é ainda mais 

problemático em dinâmicas complexas, onde são necessários o bom 

desempenho e a articulação eficaz entre diversos setores da organização 

para que seus objetivos globais sejam alcançados. Desta forma, no caso da 

Bonificação por Resultados da SEE, organização altamente complexa, é 

fundamental considerar na cesta de indicadores toda a cadeia de esforços 

necessários para que, na “ponta”, o professor tenha condições de ministrar 

uma boa aula e o aluno, de fixar o conteúdo. 

 

10. O não-envolvimento de outros setores da SEE na cesta de indicadores e 

a adoção do IDESP (baseado apenas nas notas de português e matemática 

dos alunos no SARESP) como indicador único, acarreta em uma 

responsabilização exclusiva do resultado da BR sobre os professores destas 

disciplinas. Isto traz efeitos negativos tanto para os docentes destas 

disciplinas, sujeitos a pressão de seus pares, quanto para os docentes das 

demais disciplinas que, independente do quanto se esforcem, não têm 

influência sobre o bônus que receberão. A sensação de injustiça é reforçada 

quando os docentes são responsabilizados pelo desempenho escolar, porém 
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avaliam que não lhes foram dadas condições adequadas de trabalho, o que 

gera desmotivação e descrédito em relação à BR (especialmente quando a 

escola não ganha o bônus) e à própria atividade docente. 

 

11. Outro problema associado à adoção de um único indicador é a maior 

facilidade com que as unidades escolares recebem nota zero, a despeito dos 

esforços que eventualmente tenham desempenhado em outras iniciativas. 

Com mais indicadores, é possível compensar um resultado ruim em uma 

área com o bom desempenho em outras áreas, evitando-se assim a lógica 

do “tudo ou nada”, ou de “todos os ovos na mesma cesta”. De fato, ao 

analisar a distribuição do bônus por unidade escolar observamos uma curva 

em forma de “U”, indicando que há uma grande quantidade de escolas que 

recebem 0% e 100%, e poucas escolas que recebem nesse ínterim. 

 

12. Tendo em vista que a cadeia de esforços necessários para propiciar um 

ambiente de ensino-aprendizagem adequado vai além da unidade escolar, é 

pertinente e importante incluir indicadores associados ao trabalho realizado 

não apenas pelos professores, mas nos três níveis de atuação da SEE: 

Unidades Escolares, Diretorias de Ensino e Administração Central. Uma 

ampla gama de atribuições importantes dos diferentes níveis hierárquicos 

poderiam e deveriam ser acompanhadas na cesta de indicadores. Ainda, 

considerando o tamanho da estrutura e a complexidade da SEE, a cesta de 

indicadores poderia ser diferente para cada nível organizacional, 

identificando melhor qual atribuição, resultado ou tipo de esforço está mais 

sob a sua governabilidade. 

 

13. Cabe ressaltar que o IDESP é um indicador que, a despeito da adoção 

de novos indicadores, deve permanecer na cesta de todos os níveis 

organizacionais. É um indicador de resultado fundamental e que tem a 

importante virtude de estar diretamente associado a um objetivo 

estratégico e de possuir metas de médio e longo prazos estabelecidas. 
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SUGESTÕES PARA A PROPOSTA DE INDICADORES DE BR 2014 

 
14. A SEE passa por um momento especial e propício para a reformulação 

de seu modelo de Bonificação por Resultados para o ano de 2014, pois já 

está em curso na Secretaria a introdução do Orçamento por Resultados 

(OpR), em conjunto com a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento 

Regional. Este instrumento de gestão se baseia nas diretrizes estratégicas 

da Organização, contidas no Programa Educação: Compromisso de São 

Paulo (Dec. 57.571/2011), para então identificar a cadeia de resultados 

(resultados finais, intermediários e produtos) necessários para o alcance 

dos objetivos e, posteriormente, reorganizar o orçamento da organização 

conforme esta lógica de resultados. Como primeiro produto deste trabalho 

realizado pela SEE, em conjunto com a SPDR, podemos verificar a 

reorganização dos programas e ações do PPA, publicada na Lei 

Orçamentária de 2014 (Lei 15.265/2013). Neste contexto, destacamos 

que a OpR e a Bonificação por Resultados são instrumentos de gestão 

complementares, que obedecem à mesma lógica e que se reforçam 

mutuamente. 

 

15. Isto posto, com base nas diretrizes estratégicas da SEE, no Decreto que 

a reorganiza (Dec. 57.141/2011), na reorganização de seu PPA, e em um 

levantamento de informações realizado por este Serviço de Apoio, 

sugerimos a seguir um novo modelo de cesta de indicadores, que buscamos 

inserir na lógica da nova estrutura de programas do PPA da SEE. Antes de 

dar início, porém, lembramos que trata-se de mera sugestão de temas a 

serem cobertos, e que a proposição do futuro modelo de BR é 

responsabilidade da Secretaria de Educação, permanecendo este SABR à 

disposição da interessada para auxiliá-la. 

Os programas presentes no PPA da Secretaria de Educação são: 

0800 – Gestão Pedagógica da Educação Básica; 

0805 – Parcerias Escola, Comunidade e Sociedade Civil; 

0808 – Formação Continuada e Qualidade de Vida dos Profissionais 

da Educação; 
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0815 – Manutenção e Suporte da Educação Básica; 

0816 – Apoio Administrativo e Suporte Técnico à Educação Básica; 

0813 – Integração e Avaliação do Sistema Educacional. 

 

A seguir, transcreveremos (da Lei do Orçamento 2014 – Lei 15.265/2013, 

Quadro VIII) os objetivos de cada programa e vamos sugerir dimensões 

passíveis de mensuração e inclusão na futura proposta de Bonificação por 

Resultados da SEE. 

 

 

0800 - GESTÃO PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Concretizar o processo de ensino e aprendizagem, para o educando construir as competências 
e habilidades esperadas, atitudes, valores culturais e éticos necessários para sua constituição 
plena como pessoa, cidadão consciente, qualificado para o trabalho e capaz de gerar valor 
para a sociedade, promovendo a inclusão de grupos específicos, com igualdade de condições 
para o acesso ao sistema de ensino. 

Sugestão de mensuração Justificativa 

IDESP (inclusão de mais 
disciplinas) 

O IDESP é uma importante fonte de informações a respeito 
do nível de aprendizagem dos alunos da rede pública e, 
como principal indicador de resultado, deve permanecer 
na cesta de indicadores da BR da SEE. Entretanto, é 
recomendável incluir outras disciplinas (além de português 
e matemática) para avaliar o desempenho dos alunos de 
forma mais global e contemplar o trabalho dos 
profissionais dedicados a estas outras disciplinas. 

Aulas previstas vs. Aulas 
realizadas 

A não realização de uma aula prevista, seja por 
absenteísmo ou pela inexistência de professor contratado, 
ou por outros motivos supervenientes, implica na não-
transmissão do conteúdo programático e acarreta 
posterior atraso e perda de qualidade na implementação 
do currículo. 

Número médio de horas-aula 
diárias 

A permanência do jovem dentro da escola, ainda que em 
atividades físicas, de reforço escolar e atividades para-
didáticas, estimula o aprendizado e contribui para uma 
maior identificação do aluno com a sua escola. 

Proporção de escolas em regime 
de Tempo Integral 

Um dos pilares do programa Educação: Compromisso de 
São Paulo é a adoção gradual da escola de tempo integral, 
e se baseia no pressuposto de que quanto mais tempo e 
quanto mais atividades o alunos possui dentro da escola, 
maior a sua aprendizagem. 
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Homogeneidade do desempenho 
das Unidades de Ensino 

A mensuração da homogeneidade de desempenho no 
sistema de ensino é desejável por permitir orientar a busca 
por um padrão de qualidade, bem como refletir o esforço 
realizado em prol do acompanhamento e auxílio às 
unidades com pior desempenho. 

 

 

0805 - PARCERIAS ESCOLA, COMUNIDADE E SOCIEDADE CIVIL 

Promover parcerias e ações de cooperação, tendo como base a matriz curricular integrando 
escolas, comunidades e diversos segmentos da sociedade civil, especialmente instituições de 
ensino superior, para a execução de projetos que concorram para a redução das 
vulnerabilidades das comunidades intra e extraescolares, visando a autonomia das escolas e a 
melhoria da qualidade da educação básica. 

Sugestão de mensuração Justificativa 

Nível de comunicação e 
envolvimento com os pais 

A informação sobre o desempenho e comportamento do 
aluno, e o interesse e a participação dos pais são 
fundamentais para gerar incentivos à aprendizagem nos 
alunos, à melhor resolução de conflitos e para a melhoria 
de desempenho da própria instituição de ensino. Pode-se 
mensurar, por exemplo, a proporção de pais que recebem 
comunicados escolares, ou a proporção de pais que 
participam de reuniões e outras atividades escolares 
relacionadas ao aprendizado de seus filhos. 

Nível de envolvimento com a 
comunidade 

O envolvimento das escolas e diretorias de ensino com a 
comunidade e com organizações como as Associações de 
Pais e Mestres e grêmios estudantis promove a valorização 
do ambiente escolar, a melhor resolução de conflitos e 
uma maior facilidade para encontrar soluções para 
problemas localizados, de forma participativa e 
transparente. Pode-se mensurar, dentre outras coisas, a 
realização de reuniões e eventos na escola e a participação 
nestes, bem como a realização, no espaço escolar, de 
atividades não diretamente associadas ao ensino básico 
(esportivos, culturais, lazer, etc.)  

Realização de pesquisa de 
avaliação - alunos 

As impressões dos alunos a cerca de sua escola e dos 
elementos associados à sua aprendizagem são de 
fundamental importância para a geração de informações 
úteis para a implementação de melhorias. Adicionalmente, 
o processo participativo com o principal interessado da 
política pública de educação gera maior identificação e 
envolvimento dos alunos com a escola e com o seu 
processo de aprendizagem. Poderia ser mensurada a 
proporção de respostas frente ao total possível. 
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Realização de pesquisa de 
avaliação - pais 

As impressões dos pais em relação à escola e ao 
desempenho escolar dos filhos são de fundamental 
importância para a gerar de informações úteis para a 
implementação de melhorias. Adicionalmente, o processo 
participativo com os pais gera maior cobrança por 
desempenho tanto nos alunos quanto da instituição de 
ensino. Poderia ser mensurada a proporção de respostas 
frente ao total possível. 

Realização de pesquisa de 
avaliação - professores 

As impressões dos professores a cerca das condições de 
trabalho e das principais dificuldades encontradas para 
desempenhar o seu trabalho com qualidade são cruciais 
para a gerar informações úteis para a implementação de 
melhorias. Poderia ser mensurada a proporção de 
respostas frente ao total possível. 

Realização de pesquisa de 
avaliação - diretores de escola 

As impressões dos diretores de escola a cerca dos desafios 
da gestão adequada de uma instituição de ensino são de 
grande importância para a gerar informações úteis para a 
implementação de melhorias. Poderia ser mensurada a 
proporção de respostas frente ao total possível. 

 

 

0808 - FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIDADE DE VIDA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

Realizar a expansão de competências e habilidades dos profissionais, incentivando o 
aprendizado e a implementação de metodologias pedagógicas e práticas de gestão inovadoras 
e adequadas ao contexto dos alunos, para a evolução da qualidade da educação. Desenvolver 
projetos e ações para a saúde e qualidade de vida dos profissionais, através de parcerias com 
Secretarias de Estado e instituições afins. 

Sugestão de mensuração Justificativa 

Horas de treinamento e 
capacitação 

A capacitação e o aperfeiçoamento contínuo é 
fundamental para que o corpo docente e os demais 
funcionários associados à gestão da educação básica 
estejam aptos a efetuar um trabalho com qualidade e 
aderente às mais modernas técnicas e metodologias de 
ensino e de gestão. 

Violência escolar A violência dentro da instituição de ensino e, mais 
especificamente, na sala de aula, é um dos principais 
fatores que degradam as condições de trabalho do corpo 
docente, cuja capacidade de impor disciplina dentro da 
sala de aula fica prejudicada e, consequentemente, torna o 
processo de transmissão de conhecimento mais 
estressante e com menor eficácia. O objetivo desta 
categoria de mensuração é trazer o problema à tona e 
medir o quão efetivas estão sendo as medidas de 
prevenção à violência escolar. 
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Rotatividade dos professores Um dos resultados finais esperados do programa 
Educação: Compromisso de São Paulo é tornar a carreira 
do magistério uma das 10 mais admiradas e desejadas do 
Estado. Um modo de quantificar o quanto atrativa e 
desejada é a carreira é mensurar o nível de desistência dos 
profissionais contratados. 

Proporção de docentes em 
exercício em apenas uma 
instituição 

A rotina de trabalho do professor em uma única instituição 
de ensino favorece a criação de vínculos com os alunos e a 
melhor identificação de necessidades de adaptação da 
metodologia de ensino, permite uma maior integração 
com a equipe pedagógica escolar e reduz o estresse e o 
cansaço decorrentes de vários deslocamentos diários, de 
forma que todos estes fatores contribuem para um 
trabalho pedagógico de melhor qualidade e uma melhor 
qualidade de vida para o professor. 

 

 

0815 - MANUTENÇÃO E SUPORTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Garantir condições para que progressivamente todos tenham direito à educação de qualidade, 
através de adequada oferta de vagas e ambiente propício ao desenvolvimento das atividades 
escolares, através da provisão de serviços à educação básica, que contribuam para acesso e 
permanência, tais como estruturas físicas adequadas, transporte, alimentação escolar e 
recursos de tecnologia da informação. 

0816 - APOIO ADMINISTRATIVO E SUPORTE TÉCNICO À EDUCAÇÃO BÁSICA 

Garantir o funcionamento adequado dos setores administrativos da Secretaria da Educação, 
através da provisão de estrutura física adequada, do acesso a recursos de tecnologia de 
informação e comunicação e a modelos de gestão que propiciem o ambiente favorável à 
contribuição da estrutura da Secretaria da Educação à evolução da qualidade da educação. 

Sugestão de mensuração Justificativa 

Adequação de infra-estrutura 
física 

A adequação e disponibilidade de infra-estrutura física é 
fundamental para que o processo de aprendizagem e a 
realização de outras atividades educacionais possam ser 
desempenhadas de forma mais eficaz, efetiva, eficiente e 
prazerosa para alunos e profissionais envolvidos. Poderão 
ser avaliados: 
- condições de iluminação e ventilação das salas de aula; 
- existência e adequação de bibliotecas ou salas de leitura; 
- existência e adequação de locais e equipamentos para a 
prática esportiva; 
- existência e adequação de salas e equipamentos de 
informática e conexão banda larga; 
- condições de limpeza e manutenção predial; 
- entrega de material dentro do prazo determinado. 
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0813 - INTEGRAÇAO E AVALIAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL 

Elaborar e manter processos de monitoramento da educação básica oferecida pelo sistema 
público de ensino paulista, através de avaliações de rendimento escolar, avaliações de projetos 
e programas educacionais e construção de indicadores de acompanhamento, assim como 
acompanhar o sistema municipal de ensino quanto às responsabilidades estabelecidas na Lei 
de Diretrizes Básicas da Educação - LDB. 

Sugestão de mensuração Justificativa 

A própria implantação de uma Bonificação por Resultados que contemple os esforços de toda 
a organização atende aos objetivos do Programa 0813, e também está alinhada com a 
orientação estratégica da SEE de criar mecanismos operacionais e financeiros que mobilizem 
toda a Organização em prol do alcance dos resultados finais desejados e expressos no 
programa Educação: Compromisso de São Paulo. 

 

 

Lembramos que estas são sugestões levantadas com base em documentos 

legais e trabalhos atualmente em curso na Secretaria de Educação, sendo 

que a pertinência e a viabilidade da mensuração destes temas para inclusão 

em uma proposta de BR devem ser analisadas de forma mais criteriosa pela 

própria Secretaria de Educação. De qualquer forma, este Serviço de Apoio 

reitera sua disponibilidade à SEE para auxiliar na concepção de um novo 

modelo de Bonificação por Resultados para a Organização. 

 

DO PARECER DO SABR 

 

Sem prejuízo das recomendações contidas nesta manifestação, este Serviço 

de Apoio à BR considera adequada a proposta de BR 2013 da SEE, 

recomendando, por conseguinte, sua aprovação para os membros da 

Comissão Intersecretarial, ressalvada a necessidade de esclarecimento dos 

pontos destacados nos parágrafos 6 e 7, bem como uma reformulação mais 

profunda da cesta de indicadores para o ano de 2014. 

 

ENCAMINHAMENTO 

 

Em face do exposto, este expediente deve ser submetido à apreciação dos 

membros da Comissão Intersecretarial formada nos termos da LC 1.078/08, 
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iniciando-se pelo Secretário de Gestão Pública, em seguida pelo Secretário 

da Fazenda, Secretário do Planejamento e Desenvolvimento Regional e, 

finalmente, pelo Secretário-Chefe da Casa Civil. 

 

 

Alberto de Mello Ferreira 

 

 

Martim Nagayama Nogueira 

 

 

Raoni Venturieri de Andrade Lima 

 

 

Guilherme Augusto Schneider Gondim 

 

 

Serviço de Apoio à Bonificação por Resultados 

São Paulo, 17 de fevereiro de 2014 
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NT SABR Nº 05/2015 

 
Expediente: SEE 2065/0000/2015 ; GDOC 2811 

 
Interessado: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo 
 

Assunto: BR SEE 2014 - Apuração dos Resultados da Bonificação por 
Resultados da Secretaria da Educação, referentes ao período de 

avaliação de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2014, para fins de 
pagamento do valor de BR, nos termos da Lei Complementar nº 
1.078, de 17 de dezembro de 2008. 

   
 

 
 

Ilmos. Srs. Secretários da Comissão Intersecretarial, 

 
 

 
O presente processo trata da apuração dos resultados da Bonificação 

por Resultados (BR) da Secretaria de Estado da Educação – SEE, para o 

exercício de 2014. A concessão da BR para esta Secretaria será regida pela Lei 
Complementar nº 1.078, de 17 de dezembro de 2008. 

 
Conforme prevê o Decreto 56.125, de 23 de agosto de 2010, o 

pagamento da Bonificação por Resultados somente poderá ser realizado após a 

aprovação dos resultados pela Comissão Intersecretarial (CI), constituída, neste 
caso, por Secretaria de Planejamento e Gestão, Secretaria de Fazenda, 

Secretaria de Governo1 e Casa Civil. 
 

Estipula ainda o Decreto 56.125 de 2010, em seu art. 3º, que incumbe 

ao Serviço de Apoio à Bonificação por Resultados (SABR), vinculado atualmente 
à Secretaria de Planejamento e Gestão e organizado mediante a Resolução SGP 

nº 41 de 2014, subsidiar tecnicamente a Comissão Intersecretarial no que diz 
respeito ao acompanhamento e validação do Índice de Cumprimento de Metas 
(IC) dos indicadores e, consequentemente, do Índice Agregado de 

Cumprimento de Metas (IACM). 
 

Cabe ressaltar que a análise do presente processo se dá em 
momento em que as Resoluções Conjuntas de Indicadores e Metas não 

foram publicadas, o que significa que a validação dos resultados 
apresentada foi feita com base na Proposta de indicadores e metas da 
BR 2014 feita pela SEE, constante no Processo SPDOC 88.196/2014, 

                                         
1
 Observe-se que o Decreto nº 61.035, de 1 de janeiro de 2015, em seu artigo 1º, altera a 

denominação da Secretaria de Gestão Pública para Secretaria de Governo e da Secretaria de 
Planejamento e Desenvolvimento Regional para Secretaria de Planejamento e Gestão, além de 
determinar, no artigo 2º, que a Casa Civil passa a integrar o Gabinete do Governador. O referido 
decreto também estabelece que esse Serviço de Apoio à Bonificação por Resultados passa a 
integrar – pelo inciso II do artigo 7º - a estrutura da Secretaria de Planejamento e Gestão. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28364428/art-1-inc-i-do-decreto-61035-15-sao-paulo
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objeto do parecer técnico NT 35/2014, exarado por este SABR em 

17/10/2014. Desta forma, ressaltamos que os cálculos estarão 
validados e a análise contida na presente Nota Técnica será válida 

somente caso a referida proposta seja aprovada pela Comissão 
Intersecretarial tal como foi apresentada. 

 

 
Neste contexto, segue nosso parecer. 

 

1. HISTÓRICO 

 

O presente processo foi recebido por este Serviço de Apoio em 

18/03/2015, com pedido de informações efetuado e respondido em 

24/03/2015. 

 

 

2. INDICADORES E METAS 

 

 A minuta de Resolução Conjunta de Indicadores proposta no 

processo SPDOC 88.196/2014, por meio de seu artigo 1º, definiu três 

indicadores globais para a Secretaria da Educação, a saber: 

 

I – Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo 

(IDESP) do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental da rede estadual de ensino; 

II – Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo 

(IDESP) da 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental da rede estadual de ensino; e 

III – Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo 

(IDESP) do Ensino Médio da rede estadual de ensino. 

 

O IDESP é depreendido do resultado das provas realizadas pelos 

alunos das unidades escolares avaliadas, em um exame anual chamado 

SARESP, ponderado pelo indicador de fluxo, que mensura a evasão escolar em 

cada unidade. 
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Para cada ciclo de ensino nas unidades escolares é calculado um 

Índice de Cumprimento de Metas (IC):  

 

    
                                         

                                   
  

 

onde: 

 IDESP Linha de Base é o IDESP obtido por aquela unidade 

escolar, naquele ciclo de ensino, no ano anterior. 

 

Simultaneamente, também é calculado o Índice de Qualidade (IQ), 

que busca reconhecer as escolas que estão em um nível de qualidade mais 

próximo ao objetivo de longo prazo (2030). Sua fórmula de apuração é: 

 

    
                                    

                                 
  

 

onde: 

 IDESP Rede 2014 é o IDESP agregado de todas as escolas da 

rede, naquele determinado ciclo de ensino em 2014. 

 

Finalmente, o pagamento do bônus é vinculado ao Índice de 

Cumprimento de Meta (ICM), também chamado de Parcela de Cumprimento de 

Meta (PCM), que seleciona o maior dos valores entre o IC e o IQ, e o multiplica 

por um fator que busca ponderar a dificuldade encontrada pelas escolas 

localizadas em áreas com maior vulnerabilidade social (INSE). O cálculo do ICM 

é feito do seguinte modo: 

 

                                   

 

onde: 

 INSE (índice de Nível Sócio Econômico) varia de 0 (melhores 

condições sócio-econômicas) a 10 (piores condições); 
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 MOD é um modulador do peso do INSE, estabelecido ad hoc 

em 10%. 

 

Cada escola possui uma linha de base e uma meta distintas, bem 

como o seu próprio INSE, de modo que as bonificações são individualizadas 

para cada ciclo, em cada escola. 

 

Para a rede como um todo, foram propostas as seguintes metas para 

os três ciclos, para o ano de 2014 (Minuta de Resolução Conjunta de definição 

de Metas, apresentada no Processo SPDOC 88.196/2014) e para 2030: 

 

I – 4,46 (quatro inteiros e quarenta e quatro centésimos) e 7,00 

(sete inteiros) para 2014 e 2030, respectivamente, para o índice de 

desenvolvimento da educação do Estado de São Paulo (IDESP) do 1º ao 5º ano 

do ensino fundamental da rede estadual de ensino; 

II – 2,64 (dois inteiros e sessenta e quatro centésimos) e 6,00 (seis 

inteiros) para 2014 e 2030, respectivamente, para o índice de desenvolvimento 

da educação do Estado de São Paulo (IDESP) do 6º ao 9º ano do ensino 

fundamental da rede estadual de ensino; e 

III – 1,94 (um inteiro e noventa e quatro centésimos) e 5,00 (cinco 

inteiros) para 2014 e 2030, respectivamente, para o índice de desenvolvimento 

da educação do Estado de São Paulo (IDESP) do ensino médio da rede estadual 

de ensino. 

 

Por fim, cabe destacar que o valor do Índice de Cumprimento de 

Metas (ICM) pode variar de zero a 1,2 (ou, 120%), sendo considerados zero os 

resultados negativos, e limitados a 120% os resultados superiores a este valor. 

 

 

3. ANÁLISE 

 

Conforme estipula o artigo 3º do Decreto 56.125/2010, compete ao 

Serviço de Apoio à BR validar os cálculos do efetivo Índice de Cumprimento de 
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Metas. Para tanto, foram analisadas as bases de dados recebidas por meio de 

arquivo eletrônico em CD-ROM e comunicação eletrônica, as quais tratam da 

apuração dos resultados efetuada pela Secretaria de Educação. 

 

Pelo exame dos arquivos recebidos e após verificações e correções 

efetuadas pela Pasta, este Serviço de Apoio finalmente constatou que, para 

cada escola, o resultado do cálculo do Índice de Cumprimento de Metas para 

cada nível de ensino está correto e respeitou o limite de 1,20, previsto na 

minuta de Resolução Conjunta de Indicadores proposta no processo SPDOC 

88.196/2014. 

 

Da mesma forma, no cômputo do desempenho geral de cada unidade 

escolar, em que são somados, de forma proporcional ao número de alunos que 

realizaram as provas, os Índices de Cumprimento de Metas de cada ciclo 

escolar (1º e 2º Fundamentais e o Ensino Médio), está correto e respeitou o 

limite de 1,20, segundo o mesmo dispositivo legal. 

 

Os cálculos efetuados pela Pasta, referentes ao desempenho dos 

servidores das Diretorias de Ensino e da Administração também estão corretos 

e respeitam o limite de 1,20, após identificadas pequenas divergências, sanadas 

pela Pasta. 

 

A seguir, analisaremos brevemente o desempenho obtido pela 

Secretaria de Educação nos três ciclos de ensino. 

 

 

3.1. Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano): 

 

Em relação ao primeiro ciclo escolar, a Secretaria de Educação obteve 

em 2014 um IDESP agregado de 4,76, superando a meta agregada 

determinada (4,46). Podemos observar na figura abaixo uma melhora 

sistemática do órgão nos últimos anos, que nos permite concluir que, até o 

presente momento e no que tange ao Ensino Fundamental I, a SEE encontra-se 
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em uma trajetória positiva e consistente com o nível de qualidade desejado 

para 2030: 

 

 

Verificamos que 67,6% das escolas de Ensino Fundamental I 

evoluíram positivamente, sendo que a mediana do desempenho das unidades 

escolares equivale a um avanço de 8,2% no IDESP em relação ao resultado 

obtido em 2013. Observa-se, como no ano anterior, grande dispersão na 

variação percentual do IDESP de um ano para outro. 

 

 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Meta 3,35  4,01  4,10  4,38  4,41  4,46 

Resultado 3,86  3,96  4,24  4,28  4,42  4,76 

Meta 2030 7,00  7,00  7,00  7,00  7,00  7,00  

 2,00  
 2,50  
 3,00  
 3,50  
 4,00  
 4,50  
 5,00  
 5,50  
 6,00  
 6,50  
 7,00  

ID
ES

P
 d

a 
R

e
d

e
 

Evolução do IDESP do Ensino Fundamental I 

0 

100 

200 

300 

400 

Fr
e

q
ü

ê
n

ci
a

 

Faixas 

Distribuição da variação (%) no IDESP 
2014/2013 - E. F. I 



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
Serviço de Apoio à Bonificação por Resultados 

 
 
 

 7 

3.2. Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano): 

 

Em relação ao segundo ciclo escolar, 59% da rede de escolas 

melhorou em relação a 2013, enquanto o restante caiu ou permaneceu 

estagnado. A Secretaria de Educação obteve em 2014 um IDESP agregado de 

2,62, frente à meta de 2,64. Ainda assim, o histórico de 6 anos indica uma 

necessidade de aceleração no ritmo de melhoria para que os objetivos 

estabelecidos para 2030 sejam alcançados:  

 

 

 

A mediana da variação do IDESP 2014 em relação ao ano de 2013 

equivale a um avanço de 4,1%. 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Meta 2,63  2,95  2,71  2,76  2,63  2,64 

Resultado 2,84  2,52  2,57  2,50  2,50  2,62 

Meta 2030 6,00  6,00  6,00  6,00  6,00  6,00  
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3.3. Ensino Médio: 

 

No ensino médio também houve ligeira melhora nos resultados em 

relação a 2013: o resultado obtido em 2014, IDESP agregado de 1,93, ficou 

próximo à meta estabelecida (1,94), sendo que 57% da rede teve desempenho 

positivo.  

 

 

 

A mediana da variação do IDESP 2014 em relação ao ano de 2013 

equivale a um avanço de 4,8%. Novamente é possível observar uma grande 

dispersão na evolução das escolas. 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Meta 2,00  2,06  1,99  1,97  2,01  1,94 

Resultado 1,98  1,81  1,78  1,91  1,83  1,93 

Meta 2030 5,00  5,00  5,00  5,00  5,00  5,00  
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3.4. Distribuição dos Índices de Cumprimento de Meta (ICs): 

 

Conforme já alertado por este SABR, a utilização de um único 

indicador favoreceu a lógica do “tudo ou nada”, gerando uma distribuição de 

ICs na qual muitas escolas zeram, muitas recebem 120%, e poucas recebem 

neste intervalo: 

 

   

 

Esta distribuição em “U” também foi um fator limitante do impacto 

agregado do ponderador INSE, visto que uma quantidade significativa de 

escolas zerou, e outra parcela importante já havia atingido 120% antes da 

aplicação do multiplicador. De fato, o impacto do INSE no somatório das 

Parcelas de Cumprimento de Metas foi da ordem de 6%. 

 

3.5. INSE e desempenho escolar: 

 

Se analisado a nota do IDESP com o INSE, Tabela 1, conclui-se que 

existe alguma correlação entre as variáveis e, conforme observável a partir do 

histórico, mantém-se a tendência de diminuição da correlação entre os dois, 

ano a ano. Isto significa que o desempenho no IDESP guarda alguma correlação 
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com o nível socioeconômico, mas que esta relação vem diminuindo durante este 

período de registrado, 2009 a 2014. 

 

Tabela 1 - Tabela de Correlação entre a nota bruta IDESP vs. INSE 

Ciclo de Ensino 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ensino Fundamental I -0,40171 -0,400285 -0,317658 -0,35867 -0,32386 -0,31582 

Ensino Fundamental II -0,35714 -0,334993 -0,334293 -0,28138 -0,24538 -0,24475 

Ensino Médio -0,33461 -0,285188 -0,279777 -0,25798 -0,25808 -0,25468 

 

Se comparada a variação anual imediata do IDESP com o INSE, 

Tabela 2, ainda que 14 das 15 correlações sejam positivas, os valores 

encontram-se muito próximos a zero, não sendo possível afirmar se há 

influência do INSE na variação do IDESP de um ano para outro, ou seja, não é 

possível comprovar que escolas em pior situação sócio-econômica têm maior 

dificuldade para avançar. 

 

Tabela 2 - Tabela de Correlação entre a variação (%) do IDESP de um ano para outro vs. INSE 

Ciclo de Ensino 2010-2009 2011-2010 2012-2011 2013-2012 2014-2013 

Ensino Fundamental I 0,066314 0,179754 -0,035509 0,071893 0,056158 
Ensino Fundamental II 0,036307 0,014271 0,066894 0,041977 0,022832 
Ensino Médio 0,098417 0,067297 0,046755 0,015808 0,048773 

 

Assim como na análise sobre os anos anteriores, o INSE apresentou 

alguma correlação com a nota bruta do IDESP (Tabela 1), e ausência de 

correlação com a variação da nota 2014 em relação ao ano anterior (Tabela 2). 

A leitura conjunta das tabelas 1 e 2 nos sugere que a situação sócio-econômica 

tem alguma capacidade de explicação do “Ponto de Partida”, mas que devem 

existir ainda outros elementos que sejam mais representativos e adequados 

para explicar a “Dinâmica de Evolução” do que o INSE.  

 

 

4. RECOMENDAÇÕES 

 

Este serviço de apoio reitera a necessidade de inclusão de outros 

indicadores na BR da Educação (complementarmente ao IDESP, que deve 
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permanecer na cesta), em especial indicadores que reflitam toda a cadeia de 

esforços (pedagógicos e não-pedagógicos) requeridos para o resultado final, 

que tenham maior capacidade de explicação para a “Dinâmica de Evolução” da 

qualidade do ensino ao longo do tempo. Quando apenas o indicador final de 

resultado é utilizado, a responsabilização pelos resultados torna-se difusa, 

dificultando a identificação e a ação sobre os gargalos que impedem uma 

melhoria robusta e sistemática no desempenho institucional. Neste ensejo, 

indicadores específicos para as Diretorias de Ensino e para a Administração 

Central também são desejáveis. 

 

 

5. PARECER  

 

A apuração, conforme consta dos arquivos apresentados, está 

de acordo com as normas legais vigentes, bem como com as minutas de 

Resolução Conjunta de Indicadores e Metas propostas pela SEE e 

constantes no Processo SPDOC 88.196/2014. Desta forma, este SABR 

não apresenta óbice à consideração de aprovação dos senhores 

Secretários que compõem a Comissão Intersecretarial, com a condição 

de que as minutas de Resolução Conjunta de Indicadores e Metas 

propostas pela SEE no Processo SPDOC 88.196/2014 sejam aprovadas 

e publicadas pela Comissão Intersecretarial sem alterações. 
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6. ENCAMINHAMENTO  

 

Diante do exposto, encaminhe-se este expediente para o Secretário-

Chefe da Casa Civil, que preside a Comissão Intersecretarial conforme a Lei 

Complementar 1.078/2008, para ciência e demais providências.  

 

 

 

Danylo Rebert de Oliveira Rocha 

Guilherme Augusto Schneider Godim 

Leandro Saade Minervino 

Martim Nagayama Nogueira 

Raoni Venturieri de Andrade Lima 

 

Serviço de Apoio à Bonificação por Resultados 

São Paulo, 25 de Março de 2015 
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NOTA TÉCNICA NT 35/2014 

 

Expediente: SPDOC 88.196/2014 

Interessado: Secretaria Estadual de Educação - SEE 

Assunto: Bonificação por Resultados – BR – Proposta de Indicadores 

e Metas relativos ao exercício de 2014. 

 

 

Ilmos. Srs. Secretários da Comissão Intersecretarial, 

 

O presente processo trata da proposta de indicadores, acompanhados 

de seus critérios de apuração, bem como das metas da Bonificação por 

Resultados (BR) da Secretaria de Estado de Educação – SEE – para o exercício 

de 2014. A concessão da BR para esta Pasta está regida pela Lei Complementar 

nº 1.078, de 17 de dezembro de 2008. 

 

Conforme estabelece o art. 6º da referida Lei Complementar, cabe à 

Comissão Intersecretarial (CI) - constituída pelos Srs. Secretários de Gestão 

Pública (SGP), Fazenda (SF), Planejamento e Desenvolvimento Regional e da 

Casa Civil (CC) - a definição dos indicadores e metas da Secretaria da Educação, 

mediante proposta advinda desta Pasta. 

 

Estipula ainda o Decreto 56.125/2010, em seu art. 3º, que incumbe ao 

Serviço de Apoio à Bonificação por Resultados (SABR), vinculado à Secretaria de 

Gestão Pública (SGP) e organizado mediante a Resolução SGP-41/2014, 

subsidiar tecnicamente a Comissão Intersecretarial em suas decisões relativas 

aos processos de Bonificação por Resultados (BR). 

 

Neste contexto, segue nosso parecer. 
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Análise da Proposta 

Informações e Considerações Gerais 
 
Para o presente período de avaliação, com início retroativo a 01 de 

janeiro de 2014 e final em 31 de dezembro do mesmo ano, foi proposto pelo 

Secretário da Educação o seguinte indicador. 
 

Indicador Peso 

IDESP – Índice de Desenvolvimento da Educação 

do Estado de São Paulo 

100% 

 

Tal como no ano anterior, este indicador aplica-se separadamente para 
cada nível de ensino: Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II e Ensino 
Médio. 

 
A proposta de indicadores e metas para a Bonificação por Resultados 

2014 não difere daquela apresentada em 2013, a despeito das recomendações 

emanadas pelo SABR e das demandas de membros da Comissão Intersecretarial. 

Desta forma, a proposta apresenta os mesmos problemas analisados 

anteriormente e que revisitaremos ao longo deste parecer: a adoção de um 

único indicador, a aplicação do INSE – Índice de Nível Sócio Econômico – e a 

determinação do “ponderador” para o INSE. 
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A interessada argumenta que está realizando estudos para a 

apresentação de um novo modelo de BR para o próximo ano, que contemple 

novos parâmetros, e que não seria possível fazer modificações para o período de 

avaliação 2014, objeto desta proposta. A despeito da importância de realizar 

estudos apurados, nos preocupa a repetição da utilização deste argumento sem 

que haja garantias de mudanças futuras. Ao mesmo tempo, verifica-se que já 

existem dados que poderiam ser utilizados para a composição de novos 

indicadores, como veremos adiante.  

 

IDESP 
 

O IDESP é um indicador que busca auferir a qualidade do processo de 

aprendizagem utilizando-se como parâmetros: i. as notas obtidas pelos alunos 

no SARESP -em prova realizada por entidade externa- (apenas nas disciplinas de 

português e matemática), classificadas em níveis de desempenho; e ii. o índice 

de fluxo escolar, que avalia a evasão da unidade escolar no período de avaliação. 

Cada nível de ensino da Unidade Escolar é avaliado separadamente: Ensino 

Fundamental I, Ensino Fundamental II e Ensino Médio. 

 

Trata-se de um indicador de resultado de grande importância para o 

acompanhamento da evolução do desempenho do sistema de ensino, e cuja 

manutenção na proposta de BR é bem vinda. Sua metodologia de apuração 

segue obedecendo às funções: 

 

            

                             
 
                                

   
 

 
     

AB=
                                                

                         
 

B=
                                      

                         
 

Ad=
                                        

                         
 

Av=
                                        

                         
 

IF=
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Entretanto, a forma como o indicador é utilizado para avaliar o 

desempenho da Secretaria de Educação e, posteriormente, pagar o bônus aos 

seus servidores, apresenta os mesmos problemas destacados em análises 

anteriores deste SABR, visto que não houve atendimento às recomendações 

emanadas.  

 

A metodologia para cálculo do índice de cumprimento de metas (ICM) 

proposta pela organização continua sendo dada pela função:  

 

                                        

Onde: 

                                   

         
                   

                  

  

                                   
                     

                    

   

                                                                

                                     

              

 

Para cada nível de ensino da unidade escolar, é calculado o IC, nos 

mesmos moldes do padrão recomendado, e também é calculado um índice de 

qualidade (IQ), que observa o quão destacado da média da rede e o quão 

próximo da meta 2030 aquela escola está. O maior destes valores é então 

multiplicado por um ponderador, composto pelo INSE e pela variável MOD. 

 

Índice de Qualidade (IQ) 
 

O índice de qualidade foi proposto com o objetivo de premiar escolas 

que, apesar de eventuais quedas de desempenho, tenham se mantido em um 

patamar considerado ótimo, ou seja, próximo daquele estabelecido como 

objetivo de longo prazo (2030): 
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Entretanto, ao estabelecer como linha de base a média do resultado 

das escolas no período de avaliação (           ), na prática permite-se que todas 

as escolas que tenham ficado acima da média da rede (cerca de 50% das 

unidades) sejam premiadas, ainda que tenha havido queda de desempenho. 

 

Este Serviço de Apoio entende como válida a intenção de premiação 

de escolas em nível de excelência, porém recomenda que se estabeleçam 

critérios mais restritivos e claros para determinar qual valor categoriza o “nível 

de excelência”, ou seja, aquele a partir do qual uma escola merece ser premiada 

ainda que tenha tido piora em relação ao ano anterior. Para tal, pode ser 

sugerida uma nota mínima aceitável, a colocação mínima num ranking de 

escolas, uma pequena porcentagem das melhores, ou outra metodologia, sem 

prejuízo da necessidade de justificar o critério e os valores escolhidos. 

 
 

INSE 
 

O Índice de Nível Sócio-Econômico (INSE) busca representar a 

situação de vulnerabilidade social dos alunos de determinada escola, a partir de 

questionários aplicados que, dentre outros fatores, auferem a escolaridade dos 

pais e o padrão de vida das famílias. Sua escala é dada pelo intervalo de 0 a 10, 

sendo zero o valor que representa a melhor condição sócio-econômica, e 10 a 

pior. 

 

A Secretaria de Educação justifica a adoção do INSE para incrementar 

o valor do resultado obtido (IC ou IQ) com o argumento de que um pior 

desempenho escolar está correlacionado com condições sócio-econômicas piores, 

ou seja, com fatores que fogem à governabilidade de seus servidores, de forma 

que o resultado obtido por uma unidade escolar deveria ser “compensado” de 

forma proporcional ao grau de vulnerabilidade social dos alunos daquela escola. 

 

Analisados os dados fornecidos pela SEE, foi observada uma 
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correlação, ainda que baixa e decrescente, entre desempenho da escola (nota 

bruta do IDESP) e vulnerabilidade sócio-econômica: 

 

Tabela 1 - Tabela de Correlação entre a nota bruta IDESP vs. INSE 

Ciclo de Ensino 2009 2010 2011 2012 2013 

Ensino Fundamental I -0,40171 -0,400285 -0,317658 -0,35867 -0,32386 

Ensino Fundamental II -0,35714 -0,334993 -0,334293 -0,28138 -0,24538 

Ensino Médio -0,33461 -0,285188 -0,279777 -0,25798 -0,25808 
* Os valores negativos devem-se à escala invertida do INSE 

 

Entretanto, tendo em vista que a bonificação por resultados diz 

respeito à uma avaliação dinâmica – a evolução do desempenho de uma 

organização em relação ao período anterior – devemos observar se o INSE está 

correlacionado com a variação no desempenho organizacional de um ano para 

outro, ou seja, se uma situação econômica ruim dos alunos dificulta a melhoria 

do desempenho da unidade escolar de um ano para outro. Sendo assim, 

apresentamos a tabela 2: 

 

Tabela 2 - Tabela de Correlação entre a variação (%) do IDESP de um ano para outro vs. INSE 

Ciclo de Ensino 2010-2009 2011-2010 2012-2011 2013-2012 2013-2009 

Ensino Fundamental I 0,066314 0,179754 -0,035509 0,071893 0,13085 

Ensino Fundamental II 0,036307 0,014271 0,066894 0,041977 0,084935 

Ensino Médio 0,098417 0,067297 0,046755 0,015808 0,095601 

 

Depreende-se da tabela 2 que não existe correlação significativa entre 

variação no desempenho e INSE. Pelo contrário, os valores positivos sugerem 

que, aos poucos: 

o as escolas em pior situação social estão melhorando (ou 

melhorando mais); e/ou 

o as escolas em melhor situação social estão piorando (ou piorando 

mais). 

Corrobora estas hipóteses o declínio, em todos nos níveis de ensino, 

das correlações entre nota bruta do IDESP e o INSE ao longo dos anos, ilustrada 

na Tabela 1. Teoricamente, pode estar ocorrendo o efeito “catch up”, segundo o 

qual escolas com pior desempenho teriam maior facilidade para melhorar seus 
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resultados do que aquelas que já se encontram em patamares mais elevados de 

qualidade. Tal efeito já é levado em consideração pela Secretaria de Educação 

para a determinação das metas das unidades escolares, conforme a Nota Técnica 

2013 do Programa de Qualidade da Escola: 

 

Deste modo, cada escola possui metas intermediárias 

próprias, ou seja, metas anuais que consideram as peculiaridades da 

escola e que estabelecem passos para a melhoria da qualidade de acordo 

com aquilo que é possível a escola atingir e do esforço que precisam 

realizar. Por um lado, escolas com baixos valores de IDESP têm um 

caminho mais longo a percorrer em relação àquelas escolas com valores 

de IDESP mais elevados. Por outro lado, pequenas iniciativas ou 

mudanças na rotina das escolas com baixos indicadores geram avanços 

muito maiores do que para escolas que já apresentam indicadores 

elevados. Desta forma, todas as escolas têm as mesmas condições de 

cumprir as metas que foram estabelecidas.1  

 

Portanto, recomendamos a revisão dos critérios que poderiam ser 

utilizados para “ponderar” os resultados obtidos. Como o incremento artificial de 

um resultado apurado se configura como uma ação em desacordo com as 

melhores práticas de BR, recomendamos também a revisão deste critério. 

 

Ademais, outro problema presente na utilização do INSE tal como 

proposta é a sua aplicação para todas as unidades escolares, estejam elas em 

condições sócio-econômicas desfavoráveis ou não, o que implica em 

“ponderações” que não se enquadrariam na justificativa inicialmente 

apresentada. Recomendaríamos, portanto, o estabelecimento, justificado, de um 

patamar mínimo a partir do qual uma condição social desfavorável deveria ser 

objeto de ponderação. 

 

 

                                                           
1
 Nota Técnica 2013 – Programa de Qualidade da Escola. Disponível em 

http://idesp.edunet.sp.gov.br/Arquivos/NotaTecnica2013.pdf 
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MOD (Modulador) 
 

A variável MOD – Modulador – é uma constante estabelecida ad hoc, 

que multiplica o INSE para, então, multiplicar o resultado obtido (IC ou IQ). Seu 

valor foi determinado em 10%, o que significa que o resultado de uma escola 

será potencializado dentro de um intervalo de zero a 100%, ou seja, uma escola 

com INSE igual a 10 e IC ou IQ positivos terá o seu IACM duplicado. A maior 

parte das escolas (aprox. 73%), entretanto, tem INSE no intervalo de 4 a 6, o 

que representaria incrementos de 40% a 60% no resultado obtido. 

 

Da mesma forma como não é clara a correta ponderação do resultado 

obtido pelo INSE, não é possível compreender como o valor determinado para o 

MOD é capaz de ponderar uma eventual distorção nos resultados ocasionada por 

uma variável externa. Cabe lembrar que no ano anterior a SEE apresentou 

simulações de impacto orçamentário segundo as quais o valor de MOD foi 

determinado, indicando que efetivamente não há nenhuma vinculação lógica e 

estatística entre MOD, INSE e variação do IDESP, ou que tais vínculos ainda não 

foram devidamente fundamentados pela organização. 

 

Recomendamos que a SEE substitua a utilização de “ponderadores” ao 

resultado final pela introdução de novos indicadores, que sejam de apuração 

mais objetiva e mais claramente relacionados com as ações e produtos 

efetivamente entregues pela organização na consecução de seus objetivos 

institucionais. 

 

Metas propostas para a BR 2014 
 

As metas propostas pela Secretaria de Educação para 2014 são, 

segundo a interessada, obtidas a partir das notas determinadas para o longo 

prazo (2030) para cada nível de ensino, desdobradas anualmente com base no 

resultado obtido pelas unidades escolares no ano anterior. 

 

Para 2014, a meta agregada da SEE proposta para cada nível de 

ensino foi: 
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 4,46 para o Ensino Fundamental I; 

 2,64 para o Ensino Fundamental II; 

 1,94 para o Ensino Médio. 

 

A seguir, comparamos os valores determinados para metas agregadas 

frente aos valores propostos no passado, bem como os resultados obtidos: 

 

Ensino Fundamental I 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Meta       3,35        4,01        4,10        4,38        4,41        4,46  

Resultado       3,86        3,96        4,24        4,28        4,42   

Meta 2030       7,00        7,00        7,00        7,00        7,00        7,00  

 

Ensino Fundamental II 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Meta       2,63        2,95        2,71        2,76        2,63        2,64  

Resultado       2,84        2,52        2,57        2,50        2,50   

Meta 2030       6,00        6,00        6,00        6,00        6,00        6,00  

 

Ensino Médio 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Meta       2,00        2,06        1,99        1,97        2,01        1,94  

Resultado       1,98        1,81        1,78        1,91        1,83   

Meta 2030       5,00        5,00        5,00        5,00        5,00        5,00  

 

Pode ser verificado nas tabelas acima que os valores propostos para a 

BR 2014 ensejam: 

 Metas ligeiramente maiores para o Ensino Fundamental I 

(incremento de 0,05); 

 Manutenção das metas para o E.F. II (incremento de 0,01); e 

 Metas mais baixas para o Ensino Médio (redução de 0,07, o que 

representa a menor meta para este nível de ensino desde 

2009). 

Ressaltamos, porém, que todos os valores representam incremento 

em relação ao resultado apurado em 2013. Vemos com preocupação o 

movimento de manutenção ou mesmo redução das metas em relação àquelas 

propostas em anos anteriores, principalmente em virtude de a SEE se distanciar 

cada vez mais de seus objetivos de longo prazo. 
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Ao mesmo tempo, a redução das metas propostas se dá em um 

contexto de queda ou manutenção de desempenho em patamares baixos, o que 

sugere uma dificuldade da interessada em obter de forma geral e sistemática 

uma melhora no desempenho da rede de unidades escolares. Desta forma, fica 

prejudicada a avaliação sobre se as metas propostas para cada unidade escolar 

são desafiadoras ou não. 

 

Necessidade de Outros Indicadores 
 

Como já explicitado em pareceres anteriores do SABR, a utilização de 

um único indicador de desempenho na proposta da SEE permite que diversos 

setores que contribuem para o resultado final não tenham sua participação 

identificada, seu desempenho medido, e seus resultados cobrados, de forma que 

a responsabilização pelos resultados do IDESP das escolas se torna difusa, 

recaindo quase que exclusivamente sobre o corpo docente. Repetimos aqui a 

análise realizada na proposta de indicadores da BR 2013: 

 

9. Primeiramente, quando a cesta de indicadores é composta 

por um único indicador, grande parte dos esforços desempenhados 

pela organização para a consecução de seus objetivos fica não-

representada, o que é ainda mais problemático em dinâmicas 

complexas, onde são necessários o bom desempenho e a 

articulação eficaz entre diversos setores da organização para que 

seus objetivos globais sejam alcançados. Desta forma, no caso da 

Bonificação por Resultados da SEE, organização altamente 

complexa, é fundamental considerar na cesta de indicadores toda a 

cadeia de esforços necessários para que, na “ponta”, o professor 

tenha condições de ministrar uma boa aula e o aluno, de fixar o 

conteúdo. 

 

10. O não-envolvimento de outros setores da SEE na cesta de 

indicadores e a adoção do IDESP (baseado apenas nas notas de 

português e matemática dos alunos no SARESP) como indicador 
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único, acarreta em uma responsabilização exclusiva do resultado da 

BR sobre os professores destas disciplinas. Isto traz efeitos 

negativos tanto para os docentes destas disciplinas, sujeitos a 

pressão de seus pares, quanto para os docentes das demais 

disciplinas que, independente do quanto se esforcem, não têm 

influência sobre o bônus que receberão. A sensação de injustiça é 

reforçada quando os docentes são responsabilizados pelo 

desempenho escolar, porém avaliam que não lhes foram dadas 

condições adequadas de trabalho, o que gera desmotivação e 

descrédito em relação à BR (especialmente quando a escola não 

ganha o bônus) e à própria atividade docente. 

 

11. Outro problema associado à adoção de um único indicador é a 

maior facilidade com que as unidades escolares recebem nota zero, 

a despeito dos esforços que eventualmente tenham desempenhado 

em outras iniciativas. Com mais indicadores, é possível compensar 

um resultado ruim em uma área com o bom desempenho em outras 

áreas, evitando-se assim a lógica do “tudo ou nada”, ou de “todos 

os ovos na mesma cesta”. De fato, ao analisar a distribuição do 

bônus por unidade escolar observamos uma curva em forma de “U”, 

indicando que há uma grande quantidade de escolas que recebem 

0% e 100%, e poucas escolas que recebem nesse ínterim. 

 

12. Tendo em vista que a cadeia de esforços necessários para 

propiciar um ambiente de ensino-aprendizagem adequado vai além 

da unidade escolar, é pertinente e importante incluir indicadores 

associados ao trabalho realizado não apenas pelos professores, mas 

nos três níveis de atuação da SEE: Unidades Escolares, Diretorias de 

Ensino e Administração Central. Uma ampla gama de atribuições 

importantes dos diferentes níveis hierárquicos poderiam e deveriam 

ser acompanhadas na cesta de indicadores. Ainda, considerando o 

tamanho da estrutura e a complexidade da SEE, a cesta de 

indicadores poderia ser diferente para cada nível organizacional, 



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA 

Serviço de Apoio à Bonificação por Resultados 
 

12 
 

identificando melhor qual atribuição, resultado ou tipo de esforço 

está mais sob a sua governabilidade. 

 

Com relação ao tópico 11 do trecho acima, observamos no momento 

da apuração dos resultados da BR 2013 a curva em U para todos os níveis de 

ensino: 

 

 

 
Esta distribuição sugere que aproximadamente metade da rede 

melhora seus resultados frente ao ano anterior, enquanto a outra metade, 

aproximadamente, tem piora dos seus resultados (com um movimento mais 

significativo de melhora apenas para o E.F. I). De fato, esta hipótese é 

comprovada ao se observar a distribuição das escolas pela variação de 

desempenho no ano anterior: 
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Por fim, analisamos a evolução de cada unidade escolar no período de 

5 anos (2009 a 2013), para verificar se a distribuição acima identificada ocorre 

em todos os anos e se há um padrão de unidades escolares que 

avançam/pioram sistematicamente de um ano para o outro, ou se as mesmas 

escolas que melhoram em um ano pioram no ano seguinte. 

 
No gráfico abaixo, separamos as unidades escolares por número de 

avanços (variação no IDESP maior que zero) computados no período 2009-2013 

(no máximo 4 possíveis) e comparamos com uma distribuição binomial com 

hipótese de probabilidade de avanço de 50% (aleatória): 
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Apesar de a série histórica ser pequena, podemos observar no gráfico 

e nos dados associados que há uma concentração de escolas, em todos os níveis 

de ensino, que tiveram 2 avanços e 2 pioras, numa freqüência maior daquela 

que ocorreria caso a evolução fosse aleatória. Associado ao fato de ter havido 

pouca variação nos resultados agregados ao longo dos anos (exceto E.F. I), este 

fenômeno indica que o resultado de uma escola em determinado ano tende a ser 

influenciado (inversamente) pelo resultado obtido no ano anterior, ou seja, em 

geral, quando uma escola obtém um desempenho positivo em um ano, ela tem 

uma probabilidade maior do que 50% de cair no ano seguinte e vice versa, ou 

seja, quando uma escola tem uma piora de desempenho em um determinado 

ano, no período seguinte ela tende a se recuperar. 

 

Somados, a estabilidade dos resultados, a distribuição das variações 

percentuais dos resultados do IDESP e a frequência de avanços sugerem a 

existência de um movimento pendular e um “patamar histórico” individual, 

entorno do qual cada escola flutua e cuja superação definitiva dependeria de 

condições estruturais ou outros fatores ainda desconhecidos, ao menos por este 

Serviço de Apoio à BR, que constituiriam variáveis fundamentais para se 

compreender, mensurar e estabelecer ações de melhoria cujo sucesso possa 

também ser mensurado e, por fim, cobrado. 

 

Em outras palavras, faz-se necessário utilizar mais indicadores de 

desempenho, associados diretamente às condições estruturais que permitiriam 

elevar continuamente os patamares de desempenho das unidades, 

incrementando as condições dos professores para ministrar boas aulas e, para 

alunos, de fixar melhor o conteúdo dado. 

  

Desta forma, voltamos à nossa recomendação de incluir indicadores de 

desempenho para os diferentes níveis administrativos da SEE (escolas, diretorias 

de ensino e administração central, com suas diferentes coordenadorias e que 

desempenham atividades pedagógicas e não pedagógicas), em substituição ao 

modelo de BR atual de indicador único, que não tem sido efetivo enquanto 

instrumento de gestão, gerando dispêndio de recursos financeiros significativos 
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(cerca de R$ 680 milhões por ano) sem que haja uma melhora sustentada da 

organização no cumprimento de sua missão institucional. 

 

Neste sentido, a organização poderia medir e estabelecer metas para 

as seguintes dimensões, dentre outras, conforme consta também do Parecer de 

Definição de Indicadores 2013 deste SABR: 

 Capacitação e aperfeiçoamento de docentes e funcionários 

técnicos e administrativos; 

 Violência escolar e condições de trabalho dos professores; 

 Envolvimento com pais e comunidade; 

 Adequação e disponibilidade de infra-estrutura das escolas; 

 Execução do calendário escolar conforme o programado; 

 Desigualdade de desempenho entre escolas dentro das 

Diretorias de Ensino e na Rede como um todo; 

 Proporção de escolas em modelo de tempo integral. 

 

Cabe destacar que existem diversas possibilidades de composição de 

cestas de indicadores, podendo haver grupos de indicadores aplicados 

setorialmente, inter-setorialmente, por nível administrativo, ou indicadores 

comuns a todas as áreas. 

 

Da mesma forma que no parecer anterior, este SABR sugere a 

integração da BR com o Orçamento por Resultados, identificando 

complementaridades e grande possibilidade de sinergia entre os dois 

instrumentos de planejamento e gestão. 

 

Por fim, a organização alega que está realizando estudos para a 

inclusão de novos indicadores de desempenho para a Bonificação por Resultados, 

porém que não seria possível, para este ano, agregar mais variáveis. 

 

Reconhecemos a importância de se realizar estudos detalhados, porém 

ressaltamos que este argumento tem sido utilizado há pelo menos dois anos, 

sem que um novo indicador de desempenho tenha sido proposto. 
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Adicionalmente, conforme afirma a própria interessada, já existiriam informações 

que permitiriam a mensuração de novas variáveis (i.e., informações sobre as 

condições de infra-estrutura das unidades escolares – fl. 106). Além disso, os 

resultados do IDESP já existentes poderiam ser trabalhados para se mensurar a 

iniqüidade (médias e coeficientes de variação) no desempenho escolar entre 

diretorias de ensino e no sistema como um todo, podendo-se estabelecer metas 

específicas para cada Diretoria de Ensino e para a Administração Central. 

 

Ressaltamos que não advogamos pela exclusão do indicador IDESP, 

muito pelo contrário: tal indicador deve ser mantido nas futuras propostas de 

Bonificação por Resultados da SEE, pois é um indicador estratégico, de resultado 

e que permite acompanhar a evolução da organização e das escolas ao longo do 

tempo. Outro ponto digno de nota é a intenção informada pela SEE de, 

futuramente, alterar a metodologia adotada para cálculo do IDESP, com a 

possibilidade de inclusão de mais ponderadores na confecção do índice. 

Mantemos nossa preocupação expressa no parecer de definição de indicadores 

do ano anterior em relação ao critério de comparabilidade do IDESP com os 

resultados obtidos nos anos anteriores, conforme excerto:  

 

“É fundamental, não apenas para fins de BR, mas principalmente 

para a capacidade de gestão da SEE e para a transparência desta 

Secretaria para com a sociedade, que um indicador tão importante 

como o IDESP guarde comparabilidade ao longo do tempo e seja de 

fácil compreensão por todos. Neste sentido, reiteramos a 

recomendação de elaboração de outros indicadores em lugar de 

“ponderadores” do IDESP, ou mesmo no lugar de alterações na 

própria metodologia de cálculo do mesmo.“ 

 

Concluindo, o modelo de Bonificação por Resultados na SEE não 

permite que a BR seja utilizada como instrumento para o efetivo aprimoramento 

do desempenho institucional, visto que não identifica nem mede objetivamente 

as contribuições dos diferentes setores da organização, tornando a 

responsabilização pelos resultados difusa. Ademais, foi verificada uma 
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dificuldade das unidades escolares em apresentar melhorias sistematicamente, 

comumente oscilando em torno de um “patamar estrutural”, o que significa que 

a evolução bonificada em um ano muitas vezes se perde no ano seguinte. 

Parecer do Serviço de Apoio à Bonificação por Resultados 
 

Considerando que, apesar das recomendações emanadas 

anteriormente, a proposta de Bonificação por Resultados 2014 da Secretaria de 

Educação mantém os mesmos vícios da proposta do ano anterior e descritos ao 

longo deste parecer e de seu anterior, este Serviço de Apoio à Bonificação por 

Resultados recomenda à Comissão Intersecretarial a revisão da proposta 

de cesta de indicadores e metas para Bonificação por Resultados 2014 da 

Secretaria de Educação. 

Encaminhamento 
 

Diante do exposto, encaminhe-se este expediente para ciência e 

análise do Secretário de Gestão Pública e, após, nesta ordem, para os 

Secretários da Fazenda, Planejamento e Desenvolvimento Regional e para o 

Secretário-Chefe da Casa Civil.  

 

Danylo Rebert de Oliveira Rocha 

 

Guilherme Augusto Schneider Gondim  

 

Leandro Saade Minervino 

 

Martim Nagayama Nogueira 

 

Raoni Venturieri de Andrade Lima 

 
 

Especialistas em Políticas Públicas 

Serviço de Apoio à Bonificação por Resultados.  

São Paulo, 17 de outubro de 2014. 
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Nota Técnica SABR Nº 09/2016 

 
Expediente: SEE 03364/0000/2015 

 
Interessado: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo 
 

Assunto: BR SEE 2015 - Apuração dos Resultados da Bonificação por 
Resultados da Secretaria da Educação, referentes ao período de 

avaliação de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2015, para fins de 
pagamento do valor de BR, nos termos da Lei Complementar nº 
1.078, de 17 de dezembro de 2008. 

   
 

 
 

Ilmos. Srs. Secretários da Comissão Intersecretarial, 

 

 

 

O presente processo trata da apuração dos resultados da Bonificação 

por Resultados (BR) da Secretaria de Estado da Educação – SEE, para o 

exercício de 2014. A concessão da BR para esta Secretaria será regida pela Lei 

Complementar nº 1.078, de 17 de dezembro de 2008. 

 

Conforme prevê o Decreto 56.125, de 23 de agosto de 2010, o 

pagamento da Bonificação por Resultados somente poderá ser realizado após a 

aprovação dos resultados pela Comissão Intersecretarial (CI), constituída, neste 

caso, por Secretaria de Planejamento e Gestão, Secretaria de Fazenda, 

Secretaria de Governo e Casa Civil. 

 

Estipula ainda o Decreto 56.125 de 2010, em seu art. 3º, que 

incumbe ao Serviço de Apoio à Bonificação por Resultados (SABR), vinculado 

atualmente à Secretaria de Planejamento e Gestão e organizado mediante a 

Resolução SGP nº 41 de 2014, subsidiar tecnicamente a Comissão 

Intersecretarial no que diz respeito ao acompanhamento e validação do Índice 

de Cumprimento de Metas (IC) dos indicadores e, consequentemente, do Índice 

Agregado de Cumprimento de Metas (IACM). 
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Neste contexto, segue nosso parecer. 

 

1. HISTÓRICO 

 

O presente processo foi recebido por este Serviço de Apoio em 

04/04/2016. 

 

 

2. INDICADORES E METAS 

 

 A Resolução Conjunta CC/SG/SF/SPG nº 13, de 18 de novembro de 

2015 (fl. 147), estabelece, por meio de seu artigo 1º, três indicadores globais 

para a Secretaria da Educação, a saber: 

 

I – Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo 

(IDESP) do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental da rede estadual de ensino; 

II – Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo 

(IDESP) da 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental da rede estadual de ensino; e 

III – Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo 

(IDESP) do Ensino Médio da rede estadual de ensino. 

 

O IDESP é depreendido do resultado das provas realizadas pelos 

alunos das unidades escolares avaliadas, em um exame anual chamado 

SARESP, ponderado pelo indicador de fluxo, que mensura a evasão escolar em 

cada unidade. 

 

Para cada ciclo de ensino nas unidades escolares é calculado um 

Índice de Cumprimento de Metas (IC):  
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onde: 

 IDESP Linha de Base é o IDESP obtido por aquela unidade 

escolar, naquele ciclo de ensino, no ano anterior. 

 

Simultaneamente, também é calculado o Índice de Qualidade (IQ), 

que busca reconhecer as escolas que estão em um nível de qualidade mais 

próximo ao objetivo de longo prazo (2030). Sua fórmula de apuração é: 

 

    
                                    

                                 
  

 

onde: 

 IDESP Rede 2015 é o IDESP agregado de todas as escolas da 

rede, naquele determinado ciclo de ensino em 2015. 

 

Finalmente, o pagamento do bônus é vinculado ao Índice de 

Cumprimento de Meta (ICM), também chamado de Parcela de Cumprimento de 

Meta (PCM), que seleciona o maior dos valores entre o IC e o IQ, e o multiplica 

por um fator que busca ponderar a dificuldade encontrada pelas escolas 

localizadas em áreas com maior vulnerabilidade social (INSE). O cálculo do ICM 

é feito do seguinte modo: 

 

                                   

 

onde: 

 INSE (índice de Nível Sócio Econômico) varia de 0 (melhores 

condições sócio-econômicas) a 10 (piores condições); 

 MOD é um modulador do peso do INSE, estabelecido ad hoc 

em 10%. 
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Cada escola possui uma linha de base e uma meta distintas, bem 

como o seu próprio INSE, de modo que as bonificações são individualizadas 

para cada ciclo, em cada escola. 

 

Para a rede como um todo, foram propostas as seguintes metas para 

os três ciclos, conforme estabelecido na Resolução Conjunta CC/SG/SF/SPG nº 

14, de 18 de novembro de 2015 (fl. 177): 

 

I – 4,90 (quatro inteiros e noventa centésimos) e 7,00 (sete inteiros) 

para 2015 e 2030, respectivamente, para o índice de desenvolvimento da 

educação do Estado de São Paulo (IDESP) do 1º ao 5º ano do ensino 

fundamental da rede estadual de ensino; 

II – 2,79 (dois inteiros e sessenta e nove centésimos) e 6,00 (seis 

inteiros) para 2015 e 2030, respectivamente, para o índice de desenvolvimento 

da educação do Estado de São Paulo (IDESP) do 6º ao 9º ano do ensino 

fundamental da rede estadual de ensino; e 

III – 2,06 (dois inteiros e seis centésimos) e 5,00 (cinco inteiros) 

para 2015 e 2030, respectivamente, para o índice de desenvolvimento da 

educação do Estado de São Paulo (IDESP) do ensino médio da rede estadual de 

ensino. 

 

Cabe destacar que o valor do Índice de Cumprimento de Metas (ICM) 

pode variar de zero a 1,2 (ou 120%), sendo considerados zero os resultados 

negativos, e limitados a 120% os resultados superiores a este valor. 

 

Também é importante destacar que, para 2015, o percentual a ser 

aplicado sobre o somatório da retribuição mensal do servidor no período de 

avaliação será de 7%, conforme Minuta de Decreto do Governador que consta 

no processo (fl. 163). Esse valor está bem abaixo dos 20% estabelecido nos 

anos anteriores.  
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3. APURAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Conforme estipula o artigo 3º do Decreto 56.125/2010, compete ao 

Serviço de Apoio à BR validar os cálculos do Percentual de Cumprimento de 

Metas (PCM), que é o percentual do total do bônus a que o servidor tem direito, 

obedecidos os requisitos em lei. Para tanto, foram analisadas as bases de dados 

recebidas por meio de arquivo eletrônico em CD-ROM, as quais tratam da 

apuração dos resultados efetuada pela Secretaria de Educação. 

 

No arquivo de Excel denominado “Escola Boletim_2015”, estão 

listadas todas as escolas da rede com as respectivas variáveis necessárias para 

se calcular o Percentual de Cumprimento de Meta (PCM), como linha de base, 

meta, IC, IQ e NSE, divididos por ciclo de ensino.  

 

Pelo exame desse arquivo, este Serviço de Apoio constatou que, para 

cada escola, o resultado do cálculo do Índice de Cumprimento de Metas para 

cada nível de ensino está correto e respeitou o limite de 1,20, previsto na 

minuta de Resolução Conjunta de Indicadores proposta no processo SPDOC 

88.196/2014. 

 

Da mesma forma, no cômputo do desempenho geral de cada unidade 

escolar, em que são somados, de forma proporcional ao número de alunos que 

realizaram as provas, os Índices de Cumprimento de Metas de cada ciclo 

escolar (1º e 2º Fundamentais e o Ensino Médio), está correto e respeitou o 

limite de 1,20, segundo o mesmo dispositivo legal. 

 

Os cálculos efetuados pela Pasta, referentes ao desempenho dos 

servidores das Diretorias de Ensino e da Administração também estão corretos 

e respeitam o limite de 1,20, após identificadas pequenas divergências, sanadas 

pela Pasta. 

 

A seguir, analisaremos brevemente o desempenho obtido pela 

Secretaria de Educação e nos três ciclos de ensino. 
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3.1. IDESP  

 

O ano de 2015, se tomados em conta os valores agregados, pode ser 

entendido como o mais positivo da série histórica, além de apresentar 

significativa evolução em todos os ciclos de ensino. O resultado agregado 

mantém a tendência de melhoria apresentada no ano 2014 e demonstra 

possível superar o patamar em que oscilaram os desempenhos entre 2009-

2014, em especial para o EM e EFII. Para tanto, fundamental que a Secretaria 

Interessada procure compreender os motivos por trás desta mudança de 

comportamento nos números para que consiga tornar uma realidade a 

constante e sustentável melhoria no ensino paulista. 

 

Em relação ao primeiro ciclo escolar, a Secretaria de Educação obteve 

em 2015 um IDESP agregado de 5,25, superando a meta agregada 

determinada (4,90). Podemos observar na figura abaixo uma melhora 

sistemática do órgão nos últimos anos, que nos permite concluir que, até o 

presente momento e no que tange ao Ensino Fundamental I, a SEE encontra-se 

em uma trajetória positiva e consistente com o nível de qualidade desejado 

para 2030: 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Meta 3,35  4,01  4,10  4,38  4,41  4,46 4,90  

Resultado 3,86  3,96  4,24  4,28  4,42  4,76 5,25  

Meta 2030 7,00  7,00  7,00  7,00  7,00  7,00  7,00  
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Para o Ensino Fundamental II, a Secretaria de Educação obteve em 

2015 um IDESP agregado de 3,06, frente à meta de 2,79. Houve uma evolução 

em relação ao histórico dos últimos anos, mas, ainda assim, se faz necessária 

estabilidade da tendência de melhoria apresentada nos últimos dois anos para 

que os objetivos estabelecidos para 2030 sejam alcançados:  

 

 

 

No ensino médio, também houve melhora nos resultados em relação 

a 2014: o resultado obtido em 2015 do IDESP agregado foi de 2,25, acima da 

meta estabelecida de 2,05. Porém, trata-se do ciclo mais problemático, com 

sério risco de não alcançar a meta de longo prazo em 2030 se não for 

persistente a tendência de melhoria apresentada. Vale notar que apesar de dois 

anos consecutivos de melhoras, os resultados para o EM em sete anos variaram 

restritos a uma banda de 0,38. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Meta 2,63  2,95  2,71  2,76  2,63  2,64 2,79  

Resultado 2,84  2,52  2,57  2,50  2,50  2,62 3,06  

Meta 2030 6,00  6,00  6,00  6,00  6,00  6,00  6,00  

 -    
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3.2. Distribuição dos Índices de Cumprimento de Meta (ICs): 

 

O ano de 2015 teve as maiores taxas de unidades escolares que 

receberam bônus em relação as que não receberam em todos os ciclos de 

ensino, conforme demonstrado na tabela abaixo fornecida pela interessada. 

Entre outros fatores, a proporção majoritária de unidades premiadas reforça 

que a BR SEE pode vir a superar o quadro anterior apontado por este SABR de 

oscilação pendular de resultados nas unidades e estagnação no desempenho 

agregado, ainda que seja necessário acompanhar o comportamento dos 

próximos períodos para que se possa formular qualquer assertiva com a devida 

propriedade.  

 

Número e proporção de escolas segundo o recebimento do bônus – 2009/2016 

  
Período de 
pagamento

1 

Não receberam Receberam 

  (ICM = 0) (0<ICM<100) (ICM >= 1) 

  nº (%) nº (%) nº (%) 

Escolas de Ensino Fundamental - Ciclo I 2009 972 49,02 208 10,49 803 40,49 

2010 269 13,94 220 11,40 1.441 74,66 

2011 520 28,90 425 23,62 854 47,47 

2012 396 22,69 348 19,94 1.001 57,36 

2013 515 31,16 412 24,92 726 43,92 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Meta 2,00  2,06  1,99  1,97  2,01  1,94 2,05  

Resultado 1,98  1,81  1,78  1,91  1,83  1,93 2,25  

Meta 2030 5,00  5,00  5,00  5,00  5,00  5,00  5,00  
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2014 484 31,95 288 19,01 743 49,04 

2015 315 20,97 234 15,58 953 63,45 

2016 251 16,86 198 13,30 1.040 69,85 

Escolas de Ensino Fundamental - Ciclo 
II 

2009 1.604 44,15 399 10,98 1.630 44,87 

2010 627 16,89 724 19,50 2.362 63,61 

2011 1.650 44,65 1580 42,76 465 12,58 

2012 1.088 29,57 1228 33,38 1.363 37,05 

2013 1.253 33,92 1420 38,44 1.021 27,64 

2014 1.154 31,30 1024 27,77 1.509 40,93 

2015 994 26,96 891 24,17 1.802 48,87 

2016 424 11,97 441 12,45 2.676 75,57 

Escolas de Ensino Médio 2009 390 11,76 128 3,86 2.799 84,38 

2010 1.166 33,41 944 27,05 1.380 39,54 

2011 1.439 40,92 1082 30,76 996 28,32 

2012 1.188 33,46 1173 33,03 1.190 33,51 

2013 916 25,50 1016 28,29 1.660 46,21 

2014 1.318 36,66 986 27,43 1.291 35,91 

2015 973 27,07 847 23,56 1.775 49,37 

2016 583 16,82 457 13,19 2.426 69,99 

Notas: 

1. O pagamento ocorre no ano subsequente ao ano letivo avaliado. 

2. O total de escolas não corresponde à soma do total de escolas de cada etapa de ensino, uma vez que a mesma escola pode oferecer mais de uma 
etapa de ensino. Nesta coluna consideram-se todas as escolas com ICM Escola > 0. 

 

 

Apesar disso, conforme já alertado por este SABR, a utilização de um 

único indicador, a fórmula com que se definiu as metas e linhas de base em 

2015 (nova metodologia prevista para 2016), bem como a oscilação típica das 

unidades indicam que a faixa entre linha de base e meta é demasiado estreita, 

tornando o IC sobremaneira sensível a qualquer oscilação de resultados. 

Novamente, a soma destes fatores favoreceu a lógica do “tudo ou nada”, 

gerando uma distribuição de ICs na qual muitas escolas zeram o IC do IDESP, 

muitas recebem 120%, e poucas recebem dentro desse intervalo. Tal 

distribuição em “U” ainda acaba por distorcer a aplicabilidade de qualquer 

multiplicador adicionado à fórmula de Cálculo (MOD, INSE, IF) a exemplo do 



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
Serviço de Apoio à Bonificação por Resultados 

 
 
 

 10 

impacto agregado do ponderador INSE, visto que uma quantidade significativa 

de escolas zerou, e outra parcela importante já havia atingido 120% antes da 

aplicação do multiplicador.  

 

  

Uma questão que chamou atenção neste período foi a dispersão de 

resultados muito acima de 120% e muito abaixo de 0, sendo que esforço extra 

deverá ser despedido nos próximos períodos para identificar os porquês do 

comportamento destes IC IDESP bastante distantes do intervalo esperado. O 

gráfico abaixo exemplifica a questão ao destacar a faixa entre 0 e 100% em 

meio a distribuição dos ICs do IDESP, apenas das unidades escolares da 5ª série 

de ensino para ilustração. 
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 Conforme sugerido pela Interessada e reiteradamente protestado pelo 

SABR em pareceres pretéritos, para o período de 2016, é fortemente 

recomendável que se monitore os resultados uma vez que esteja implementada 

a nova fórmula de cálculo das metas e linhas de base para que se possa reduzir 

a frequência e amplitude de variação do IC do IDESP abaixo de zero e acima de 

120%, sendo que permanecerá atual, provavelmente, avaliar ainda outras 

futuras modificações adicionais para o período de 2017. 

 

  

4. COMENTÁRIOS E SUGESTÕES 

 

Este serviço de apoio reitera a necessidade de inclusão de outros 

indicadores na BR da Educação (complementarmente ao IDESP, que deve 

permanecer na cesta), em especial indicadores que reflitam toda a cadeia de 

esforços (pedagógicos e não-pedagógicos) requeridos para o resultado final, 

que tenham maior capacidade de explicação para a “Dinâmica de Evolução” da 

qualidade do ensino ao longo do tempo. Quando apenas o indicador final de 

resultado é utilizado, a responsabilização pelos resultados torna-se difusa, 
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dificultando a identificação e a ação sobre os gargalos que impedem uma 

melhoria robusta e sistemática no desempenho institucional. Neste ensejo, 

indicadores específicos para as Diretorias de Ensino e para a Administração 

Central também são desejáveis. 

 

Diferenças marginais nos valores dos PCM de unidades entre 0 e 

100% foram identificados entre a conta deste SABRE e da interessada, mas 

devem provavelmente ser resultado de arredondamentos e não comprometem 

o resultado final. Outras cerca de 88 unidades de ensino sem IC IDESP 2014 

não puderam ter seu valor reproduzidos, mas alertada sobre a questão a 

Interessada confirmou os valores, conforme troca de e-mail fls. 336 e 337. 

 

 

5. PARECER  

 

A apuração, conforme consta dos arquivos apresentados, está de 

acordo com as normas legais vigentes, bem como com as minutas de 

Resolução Conjunta de Indicadores e Metas propostas pela SEE e constantes no 

Processo SE03364/2015. Desta forma, este SABR não apresenta óbice à 

consideração de aprovação dos senhores Secretários que compõem a 

Comissão Intersecretarial. 
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6. ENCAMINHAMENTO  

 

Diante do exposto, encaminhe-se este expediente para o Secretário-

Chefe da Casa Civil, que preside a Comissão Intersecretarial conforme a Lei 

Complementar 1.078/2008, para ciência e demais providências.  

 

 

Achiles Romero Riego 

Danylo Rebert de Oliveira Rocha 

Guilherme Augusto Schneider Godim 

Leandro Saade Minervino 

Martim Nagayama Nogueira 

Marcel Magon Rodolpho 

 

Serviço de Apoio à Bonificação por Resultados 

São Paulo, 06 de Abril de 2016 
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Nota Técnica SABR 24/2015  

Expediente:   SEE 3364/0000/2015 

Interessado: Secretaria Estadual de Educação - SEE 

Assunto: Bonificação por Resultados – BR – Proposta de Indicadores 

e Metas relativos ao exercício de 2015. 

 

 

Ilmos. Srs. Secretários da Comissão Intersecretarial, 

 

O presente processo trata da proposta de indicadores, acompanhados 

de seus critérios de apuração, bem como das metas da Bonificação por 

Resultados (BR) da Secretaria de Estado de Educação – SEE para o exercício de 

2015. A concessão da BR para esta Pasta está regida pela Lei Complementar nº 

1.078, de 17 de dezembro de 2008. 

 

Conforme estabelece o art. 6º da referida Lei Complementar, cabe à 

Comissão Intersecretarial (CI) – constituída pelos Srs. Secretários de 

Planejamento e Gestão (SPG), Fazenda (SF), Governo (SG) e da Casa Civil (CC), 

que preside a referida Comissão – a definição dos indicadores e metas da 

Secretaria da Educação, mediante proposta advinda desta Pasta. 

 

Estipula ainda o Decreto 56.125/2010, em seu art. 3º, que incumbe ao 

Serviço de Apoio à Bonificação por Resultados (SABR), vinculado à Secretaria de 

Planejamento e Gestão (SPG) e organizado mediante a Resolução SGP-41/2014, 

subsidiar tecnicamente a Comissão Intersecretarial em suas decisões relativas 

aos processos de Bonificação por Resultados (BR). 

 

Neste contexto, segue nosso parecer. 

 

  



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

Serviço de Apoio à Bonificação por Resultados 
 

2 
 

CONTEÚDO 

 
HISTÓRICO DE TRAMITAÇÃO DA PROPOSTA .......................................................................................... 2 

A PROPOSTA DE BONIFICAÇÃO POR RESULTADOS ................................................................................. 2 

Informações e Considerações Gerais .................................................................................................. 2 

Histórico do Desempenho ................................................................................................................... 4 

Recomendações Pretéritas.................................................................................................................. 8 

Proposta de Alterações 2015 ............................................................................................................ 11 

PARECER DO SERVIÇO DE APOIO À BR .................................................................................................. 17 

ENCAMINHAMENTO .............................................................................................................................. 17 

ANEXO I ................................................................................................................................................. 18 

 

HISTÓRICO DE TRAMITAÇÃO DA PROPOSTA 
 

09/06/2015 – Envio do processo ao SABR 
29/06/2015 – Pedido de espera ao SABR para reenvio de proposta 

08/07/2015 – Envio da proposta definitiva pela Interessada 
 

 

A PROPOSTA DE BONIFICAÇÃO POR RESULTADOS 
 

Informações e Considerações Gerais 
 

Para o presente período de avaliação, com início retroativo a 01 de janeiro 

de 2015 e final em 31 de dezembro do mesmo ano, foi proposto pelo Secretário 
da Educação o seguinte indicador. 

 

Indicador Peso 

IDESP – Índice de Desenvolvimento da Educação 

do Estado de São Paulo 

100% 

 

  
Da mesma forma que em anos anteriores, propõe-se o cálculo do IDESP 

de forma separada para os três níveis de ensino: Fundamental I e II, e Ensino 

Médio. 
 

A proposta para 2015, de 09 de junho de 2015, continha duas 
alternativas: uma praticamente idêntica àquela do período anterior e outra que 
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propõe novas regras para definição de linhas de base e metas. A Interessada, 

em meio a processo não terminado de decisão, pediu que o SABR não 
considerasse a proposta enviada, mas que aguardasse por nova submissão de 

documentos, estes sim, com proposta definitiva de indicadores e metas – de 
fato, dia 08 de julho, foram submetidos novos conteúdos. 

 

Conforme pareceres de 2013 e 2014, tanto de pactuação quanto de 
apuração, este SABR tem alertado para as deficiências e oportunidades de 

melhoria do atual modelo de cálculo da BR SEE. Sem a intenção de se repetir, 
mas com intuito de lançar luz sobre questões previamente abordadas e ainda em 
suspenso, é atual reiterar, mesmo que tardiamente (durante o período de 

pactuação), a urgência em revisar a BR SEE, em que pese toda dificuldade e 
dimensão da tarefa. Em especial, passados sete anos de implementação, a BR da 

Secretaria de Educação – BR SEE, precisa atualizar-se frente aos objetivos de 
médio/longo prazo para que haja, considerado o histórico construído, avaliação 
do desempenho até o dia presente e dos marcos propostos para 2030, tanto 

para que sejam renovados os objetivos, quanto para que sejam repensados os 
esforços necessários, caso entendido oportuno. 

 
O Índice de Cumprimento de Metas (ICM) é proposto no mesmo formato 

que no período de avaliação de 2014, sendo aplicado separadamente para o 
Ensino Fundamental I e II, e para o Ensino Médio:  
 

                                        

Em que: 

                                   

         
                   
                  

  

                                   
                     

                    
   

                                                                

                                     

              

 

E: 

            

                             
 
                                

   
 

 
     

AB=
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B=
                                      

                         
 

Ad=
                                        

                         
 

Av=
                                        

                         
 

IF=
                      

                         
 

 

 

Histórico do Desempenho 
 

Ensino Fundamental I 

O Ensino Fundamental I tem apresentado melhora constante de seus 

resultados, conforme registrado no parecer de apuração deste SABR de 2014. 

Tudo mais constante e linear, o resultado de 2030 seria alcançado dentro do 

prazo, sendo valiosa a experiência para entender e isolar fatores que 

contribuíram para tal melhoria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar do incremento constante no resultado, a distribuição de bônus – 

IC, entre as unidades ainda apresenta comportamento majoritariamente binário, 

ou seja, de resultados com efeitos de “tudo ou nada”, conforme demonstra o 

gráfico abaixo.  

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Meta 3,35  4,01  4,10  4,38  4,41  4,46 

Resultado 3,86  3,96  4,24  4,28  4,42  4,76 

Meta 2030 7,00  7,00  7,00  7,00  7,00  7,00  
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Este comportamento excessivamente sensível do IC, conforme tem sido 

advertido pelo SABR, não é desejável por graduar pouco a relação esforço-

recompensa. Possivelmente, este comportamento está relacionado à margem da 

meta e à oscilação estatística que ocorre entre a mesma unidade de ano após 

ano. Se for este o caso, seria fundamental adequar o intervalo entre linha de 

base e meta para que contemple melhor a distribuição de desempenho das 

escolas. Um possível sintoma desta inadequação do intervalo entre meta e linha 

de base está no fato de apenas 103 das 1539 unidades de Ensino Fundamental I 

estarem entre as faixas entre 0% e 120% de IC, enquanto 473 encontram-se 

abaixo da linha de base, com IC zero, e 887 com IC de 120% ou superior.  

 

Ensino Fundamental II 

Os resultados dos últimos 6 anos representaram uma sensível queda no 

resultado agregado do Ensino Fundamental II, sendo que mesmo com a melhoria 

do ano de 2014 seria difícil supor qualquer horizonte para o alcance da meta de 

longo prazo. O desempenho não apresentou, com o tempo, nenhuma variação 

que pudesse ser atribuída à melhoria de desempenho obtida no ciclo de ensino 

imediatamente anterior (Ensino Fundamental I), o que sugere não haver relação 

explícita entre o desempenho acumulado de níveis de ensino com o tempo 

(geracional), sem desconsiderar a possibilidade de qualquer correlação. Em 

outras palavras, a melhoria observada no E. Fundamental I parece não se refletir 

no desempenho do E. Fundamental II, embora ainda tenhamos uma série 

temporal pequena para chegar a uma conclusão definitiva.  
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Semelhante ao EF1, a distribuição de ICs por unidade escolar apresenta 

grande polarização dos resultados, sendo que das 3712 unidades, 1513 

obtiveram IC igual a zero e 1581 superior a 120%.  

 

Se confrontados os dados de evolução da média com a distribuição de ICs, 

conforme realizado no parecer de apuração 2014 deste SABR, será possível 

constatar que apesar de grande proporção das unidades (42,59% no ano de 

2014) terem recebido gratificação máxima isto não resultou em melhoria da 

média. Além da conclusão de que o intervalo entre meta e linha de base seria 

demasiadamente estreito, contendo no intervalo entre 0% e 120% de IC para o 

EF2 2014 apenas 16,65% das unidades, também é possível concluir que a 

evolução e retrocesso das unidades somadas não resultaram, desde a 

implantação de BR, em melhoria perene do sistema de ensino fundamental II no 

IDESP.  

 

Ensino Médio 

O valor agregado do IDESP para o Ensino Médio em seis anos flutuou 

pouco, dentro de um intervalo de 0,2 pontos, sendo o melhor desempenho 

obtido em 2009 (1,98) e o menor em 2011 (1,78). Os resultados impedem 

qualquer previsão de melhoria e demonstram flutuação muito pequena dos 

resultados agregados em torno de um mesmo patamar.  

 

 

 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Meta 2,63  2,95  2,71  2,76  2,63  2,64 

Resultado 2,84  2,52  2,57  2,50  2,50  2,62 

Meta 2030 6,00  6,00  6,00  6,00  6,00  6,00  
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Os resultados apresentam as mesmas características dos outros níveis de 

ensino: distribuição do IC concentrada nas faixas inferiores a 0% e superiores a 

120% e média do IDESP das unidades com pequena oscilação. Adicionalmente, 

houve incremento no IDESP superior a meta em 46,18% das unidades, contra 

42,52% que pioraram sua situação, estando apenas 11,3% entre 0% e 120% de 

IC.  
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Meta 2,00  2,06  1,99  1,97  2,01  1,94 

Resultado 1,98  1,81  1,78  1,91  1,83  1,93 

Meta 2030 5,00  5,00  5,00  5,00  5,00  5,00  
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Recomendações Pretéritas 
 

Frente aos esforços de revisão realizados nos últimos dois períodos, seria 
valioso que houvesse, por parte da interessada, atualização das diretrizes da BR 

SEE aos objetivos de médio, curto e longo prazo, bem como harmonizar a BR a 
outros mecanismos de gestão e planejamento. A seguir, segue breve retomada 

dos debates realizados até o momento. 
 

O primeiro deles diz respeito à concepção primordial em que se 
focalizaram as atenções nos resultados do Saresp, sem que, uma vez 
constatados os limites deste modelo, fossem traçados novos planos. Entre os 

problemas apontados está a amplificação da relação intra-classe para a melhoria 
sistêmica da rede de ensino, sem que outros recortes sejam considerados. Como 

resultado, a exclusividade do IDESP como indicador gera excessivo protagonismo 
dos profissionais ministram as disciplinas de português e matemática, sem que 
outras áreas da Secretaria tenham a oportunidade de estar em evidência. Apesar 

de existirem objetivos, indicadores internacionais e metas estabelecidos para o 
longo prazo que envolvam o desempenho de ambas as disciplinas, poderiam ser 

adicionados outros elementos para efeito de BR que permitissem as demais 
atividades com reflexo na melhoria do ensino pudessem contribuir ao indicador.  

 

Em segundo, um ponto destacado pelo SABR desde a proposição do IDESP 

diz respeito ao valor do       , parte do Índice de Qualidade, responsável definir 

o valor a partir do qual premiar as unidades de ensino por nível de desempenho 
e não por evolução. Segundo a fórmula apresentada, aquelas unidades com 

desempenho superior a média agregada receberão pelo maior índice entre duas 
opções; ou pela proporção entre a média agregada e a meta de 2030 - IQ, ou 
pelo desempenho entre a linha de base e meta do período atual - IC. 

Considerados os argumentos de que manter-se em um patamar elevado de 
qualidade requer dedicação, e de que eventuais desempenhos abaixo do 

esperado, mas de excelência, deveriam ser premiados e não punidos, torna-se 
relevante discutir o ponto a partir do qual o desempenho seria merecedor de 
Bônus apesar de desempenho aquém do esperado no período presente. Este 

SABR, conforme reiteradas manifestações, acredita ser excessivamente 
permissivo o intervalo estabelecido por enquadrar desempenhos absolutamente 

comuns tanto quanto imediamente superior a média geral. Tal frouxidão na 
concessão de bônus por desempenho tem o potencial de distorcer a relação 
entre o esforço empreendido no período e recompensa, uma vez que qualquer 

unidade acima da média, independentemente da evolução em relação ao período 
anterior, tem direito a percepção de algum valor. Para além da dimensão da 

proporcionalidade e gradação, há que se pensar na motivação de tal parâmetro 
uma vez que esta não é evidente.  

 

Outra questão, no parecer referente à pactuação de indicadores e metas 
da BR SEE 2013, este SABR destacou frutífera iniciativa que tem sido 

desenvolvida entre a SEE e o Orçamento por Resultados - OpR, com ênfase para 
os indicadores e eixos organizados, além de discorrer sobre a grande 
complementaridade que este esforço possuía com a Bonificação. O esforço de 
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revisão do planejamento, na época, se baseou nas diretrizes estratégicas da 

Organização, contidas no Programa Educação: Compromisso de São Paulo 
(Dec. 57.571/2011), e tinha como objetivo identificar a cadeia de resultados 

(resultados finais, intermediários e produtos) necessários para o alcance dos 
objetivos. A partir disto, era o intuito reorganizar o orçamento da Interessada 
conforme esta lógica de resultados. Na oportunidade, ainda se destacou que esta 

é apenas uma de muitas aproximações possíveis para incremento da BR SEE, 
sendo que a sinergia gerada entre institutos de planejamento e gestão poderia 

reforçar a ambos. No anexo I, são reenviados os eixos identificados no âmbito da 
iniciativa OpR da SEE, conforme os eixos que constavam no PPA, abaixo, como 
possível recorte a ser considerado, bem como possíveis temas a possuírem um 

indicador de desempenho para a BR: 
 

0800 – Gestão Pedagógica da Educação Básica; 

0805 – Parcerias Escola, Comunidade e Sociedade 

Civil; 

0808 – Formação Continuada e Qualidade de Vida 

dos Profissionais da Educação; 

0815 – Manutenção e Suporte da Educação 

Básica; 

0816 – Apoio Administrativo e Suporte Técnico à 

Educação Básica; 

0813 – Integração e Avaliação do Sistema 

Educacional. 

 
Adicionalmente, a exemplo da BR do CEETEPS, poderiam ser feitos 

controles mais próximos de rotinas, de participação, de evasão, de opinião e de 
estrutura material. Conclusivamente, há que se considerar se há espaço para 
que os recursos não contabilizados para efeitos de BR possam cumprir objetivos 

complementares a melhoria do IDESP.  
 

O reconhecimento das possibilidades de melhoria gerou revisão proposta 
de BR, ocorrida ainda em 2013, com participação da Interessada e de 
representantes da Comissão Intersecretarial. Este esforço findou-se com a 

manutenção da proposta com único indicador, para toda Secretaria, sendo 
adicionada uma dimensão extra – INSE – indicador sobre o nível sócio 

econômico do público das escolas, na forma de um multiplicador. Sobre esta 
adição, este SABR - no parecer de apuração de 2013, alertou sobre a 
insuficiência da medida frente aos objetivos de longo prazo declarados pela 

Secretaria. Paralelamente, o INSE apresenta problemas de concepção e de 
aplicação. Este SABR, em seu parecer, manifestou-se pela inadequada 

atribuição, indiscriminada, linear e não criteriosa de pontuação, de 1 a 10, para 
todas as unidades - de pior para melhor níveis socioeconômicos, agrupadas em 
dez segmentos de mesmo tamanho em unidades. Independentemente da 

discussão se há ou não correlação entre o INSE e o IDESP, um fator que visa 
corrigir distorção há que resguardar proporção a distorção diagnosticada, e não 

atribuir multiplicadores a esmo. Concomitantemente, também há problemas com 
o outro elemento do segundo termo da equação, pois o MOD apresentado pela 
Secretaria, que pondera o INSE, permite que as escolas tenham os ICs 

multiplicados entre 10% e 100%. Ao dimensioná-lo, a Interessada simulou 
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cenários e definiu o valor a partir de cálculo baseado na projeção de gastos, 

lógica que fere e reverte o princípio da BR ao estimar matematicamente aquilo 
que se deseja pagar conforme dado desempenho. Por fim, como aprovado, o 

INSE terminou por aprofundar ainda mais a distribuição polarizada de resultados 
entre os grupos abaixo de 0% e acima 120% de IC, sem que por outro lado 
tenha apresentado resultados que corroborem para a redução das distorções 

alegadas inicialmente. A atual proposta apresenta mudanças no valor do MOD 
pela metade, 5%, sendo que, novamente partindo da expectativa de pagamento 

para o desempenho.  
 

Em seguida, o parecer de apuração do SABR 2014 apontou que a 

distribuição polarizada de unidades nos grupos “superação das metas” e “piora 
em relação ao ano anterior”, somada à manutenção da média estável ao longo 

dos anos poderia significar que as unidades, apesar de apresentarem resultados 
positivos, estariam revezando ano sim, ano não, desempenhos merecedores de 
bônus. Desta forma, o avanço registrado em um ano seria perdido no ano 

seguinte, de forma que a bonificação paga não correspondeu a uma melhora 
sustentável e cumulativa, em especial no Ensino Fundamental II e Ensino Médio. 

Na ocasião, elaboramos a hipótese de que esta oscilação ocorreria em torno de 
um patamar estrutural, cuja superação dependeria de um conjunto de iniciativas 

que poderiam ser objeto de mensuração e boas candidatas à inclusão na 
proposta de Bonificação por Resultados. 

 

Sob a ótica da estrutura organizacional, entre as mudanças desejáveis já 
emanadas em pareceres anteriores deste SABR estaria a definição, para efeitos 

de BR, de diferentes indicadores conforme responsabilidades dos diferentes 
níveis da estrutura da Secretaria. Sem contrapor a natureza finalística e sintética 
do IDESP, existem lacunas invisíveis ao Bônus, seja pelo nível hierárquico ou 

seja pela natureza da atividade, que contribuem, em maior ou menor medida, 
para melhoria continuada da qualidade de ensino, sendo possível afirmar que a 

mensuração mais próxima destes esforços é desejável. Uma das possibilidades 
para operacionalização de novas abordagens seria atribuir a cada camada 
administrativa, diferentes formas de cálculo de IACM e indicadores selecionados, 

como, por exemplo, fez o IAMSPE com suas áreas no HSPE. Tal modelo 
permitiria maior aderência entre as equipes e as atividades realizadas em seu 

cotidiano, sem que para isto fosse necessário incluir novos indicadores para toda 
a Organização. 

 

Por fim, os resultados da experiência até aqui da BR SEE alertam para a 
necessidade de complementação dos esforços, uma vez que a bonificação isolada 

parece carecer da capacidade de promover as melhorias no ritmo planejado e 
esperado. Os quinze anos restantes para atingir o longo prazo, avaliar o esforço 
acumulado, identificar fraquezas e traçar as trajetórias novamente, trazem 

consigo o desafio de integrar novos mecanismos para, complementarmente ao 
pagamento do bônus, possam resultar em melhoria do nível de ensino esperado 

em 2030. O descolamento dos resultados aos objetivos de longo prazo clama 
para revisão necessária da BR SEE neste período, ou, se impossibilitado pelos 
prazos exíguos, período de 2016.  

 



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

Serviço de Apoio à Bonificação por Resultados 
 

11 
 

Novamente, este SABR advoga pela adequação do IDESP como indicador 

de BR, ao mesmo tempo que alerta para sua insuficiência. Conforme pareceres 
anteriores, o IDESP é indicador relevante e deve ter sua fórmula de cálculo 

resguardada para que mantenha a comparabilidade no tempo, sendo não-
recomendável a inclusão de “ponderadores” em sua fórmula. Adicionalmente, 
recomenda-se que se faça esforço para incluir indicadores adicionais e dentro da 

governabilidade da Secretaria, sem privilegiar elementos externos. Na visão 
deste SABR, o modelo atual ainda privilegia parcela pequena dos esforços 

institucionais, havendo ainda grande margem para inclusão de variáveis internas 
à SEE.  

 

 

Proposta de Alterações 2015 
 

Foram entregues no dia 08/07/2015, quatro documentos por correio 
eletrônico, fls. 55 a 90, que substituem a proposta original e contém as 

alterações analisadas neste parecer. 
 

A proposta da Interessada para 2015 apresenta novidades e alterações 

para o período. Duas delas tratam da fórmula disposta no art. 9º da Lei 
Complementar nº 1.078, de 17 de dezembro de 2008, em específico, sobre o 

percentual P, de até 20% da remuneração salarial anual, descrito no caput do 
artigo, e do IDEPA, Índice de Dias de Efetivo Exercício no Período de Avaliação, 
muito embora, neste caso, se trate de adição de, ou substituição por, um 

multiplicador. Outra alteração aborda a fórmula para a fixação de metas para as 
unidades de ensino, tanto estabelecendo critérios quando estas melhoram ou 

pioraram em relação ao ano anterior, quanto definindo critério diferenciado para 
unidades de período integral. Num quadro mais amplo, as mudanças tentam 
adequar a política de Bonificação aos limitados recursos disponíveis ao Estado.  

 
Conforme documento anexado às fls. 57 a 59, são duas as propostas que 

envolvem diretamente a fórmula de pagamento, calculada individualmente: 
 

                        

 

Em que: 
  

 P = valor de até 20% definido por Decreto anualmente 
 RM = retribuição mensal do servidor relativo ao período de avaliação 
 IDEPA = Índice de Dias de Efetivo Exercício do Período de Avaliação 
 IACM = Índice Agregado de Cumprimento de Metas 
 

 

A primeira medida, ao reduzir fator P (Porcentagem da remuneração) de 
20% para 15%, visa adequar a expectativa de despesa ao orçamento disponível, 

e é definido todos os anos por meio de Decreto exclusivo, sendo, portanto, 
prerrogativa do Governador do Estado, e em conformidade com a Lei 
Complementar que instituiu a BR para a SEE. 



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

Serviço de Apoio à Bonificação por Resultados 
 

12 
 

Este SABR alerta apenas para que as medidas com vistas à redução de 

gastos estejam harmonizadas entre si para que não interfiram entre si, ou de 
maneira indesejada nos resultados, ou no modelo de BR. Dito isto, a escolha do 

fator P têm como vantagem a aplicação irrestrita, em 100% dos servidores que 
receberem o Bônus, e o valor único de redução – neste caso 25%, tanto para o 
indivíduo, quanto para o Estado.  

 
A segunda medida proposta visa substituir o IDEPA (Índice de Dias de 

Efetivo Exercício) pelo IP (índice de Presença), de acordo com uma tabela de 
correspondência descrita abaixo e anexada pela interessada à Minuta de 
Resolução de Normas (fls 86 a 90), a ser exarada pelo Secretário de Educação. 

 

Tabela de Índices de Dias de Efetivo Exercício no Período de Avaliação - IDEPA e correspondentes Índices de 
Presença – IP 

IDEPA IP 

1,00 1,20 

0,9999 - 0,9800 0,95 

0,9799 - 0,9700 0,90 

0,9699 - 0,9600 0,80 

0,9599 - 0,9500 0,60 

0,9499 - 0,9400 0,40 

0,9399 - 0,9300 0,20 

0,9299 - ou menos 0,00 

 
 

Tal medida tem como objetivo aumentar o rigor em relação às faltas 

registradas pelos servidores do órgão, criando descontos no bônus maiores que 
os anteriormente previstos. Alertamos que, em que pese a validade do 

argumento apresentado, tal medida pode ser legalmente questionada uma vez 
que o método anterior está previsto na Lei Complementar 1.078/2008, que 
institui a BR da SEE, e que inclusive apresenta as definições de “Dias de Efetivo 

Exercício” e de “Índice de Dias de Efetivo Exercício” (Artigo 4°, Incisos VI e VII), 
bem como o método de cálculo do valor a ser pago a título de BR (Artigo 9°).  

Entendemos que, embora esteja confusa a proposta, não há que se falar em 
modulação ou multiplicação, pois uma tabela de conversão a ser aplicada 
configura substituição, mesmo que esta resguarde proporção ao elemento 

IDEPA.  
 

Desta forma, é fortemente aconselhável que a proposta seja 
submetida para apreciação jurídica competente pela Procuradoria do 
Estado para que seja emanada posição conclusiva sobre a compatibilidade desta 
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com a LC 1.078. Caso não haja conflito, então poder-se-ia prosseguir para 

apreciação técnica da matéria. 
 

Outra questão suscitada pela proposta do IP diz respeito à elegibilidade, 
descrita pelo art. 10º da LC 1.078, em que seriam elegíveis para percepção de 
BR os servidores com 2/3 dos dias de efetivo exercício do Período de Avaliação – 

PA. Ao mesmo tempo, de fato, a proposta atribui valor zero ao índice de 
Presença dos funcionários que possuam índice de Dias de Efetivo Exercício 

(IDEPA) menor que 0,9299 e, ao fazê-lo, inova em relação à Lei Complementar, 
uma vez que esta já definiu, sem margem de interpretação, critério suficiente 
para recebimento do Bônus. Assim sendo, a atribuição de valor zero na fórmula 

de pagamento por meio de qualquer elemento, em especial se sobre 
absenteísmo, o tornaria provavelmente matéria passível de questionamento 

judicial. Além destes, é preciso apreciar se é oportuno e conveniente abordar a 
questão das despesas por meio do absenteísmo. Caso seja, seria recomendável 
que fossem apresentados dados objetivos sobre absenteísmo na SEE 

(freqüência, motivações, prejuízos gerados, entre outros) com fim de qualificar a 
decisão e conduzir a um processo mais profundo de mudanças no próprio 

modelo da Bonificação, contendo alterações jurídicas e de regramentos 
auxiliares.  

 
A terceira medida propõe reduzir o valor do MOD, multiplicador do INSE, 

conforme trecho da fórmula abaixo, pormenorizada no início deste parecer, de 

0,10 para 0,05.  
 

 
                                         

Tendo em vista que o valor do INSE varia de 1 a 10, o efeito prático é um 
incremento artificial de 5% a 50% no valor do IACM. Entretanto, tendo em vista 

que a distribuição do cumprimento de metas das escolas tem formato de “U”, 
com boa parte zerando, boa parte acima de 120%, e poucas unidades de ensino 
entre 0 e 120%, o impacto desta nova proposta será pouco significativo. No 

parecer de apuração de 2013, este SABR descreveu que a aplicação do INSE, 
devido ao restrito número de unidades entre 0% e 120% de IC, ocasionou 

impacto no pagamento de BR na monta de +6% e findou senão agravando a 
polarização de resultados. Cabe a este SABR alertar que outras medidas, como 
melhor adequação das metas e linhas de base, poderiam ter efeitos mais 

relevantes no pagamento, sendo que, ao mesmo tempo, tal escolha poderia 
melhorar a qualidade da informação sobre desempenho demonstrada por meio 

da BR.  
Além disso, voltamos a frisar que não foi identificada correlação entre 

nível sócio-econômico e evolução no desempenho de um ano para outro 
(pareceres SABR 2013 e 2014), e que a constante MOD carece de explicação 
técnica para sua determinação (o quanto o nível sócio-econômico dos alunos 

afeta o resultado) e se aplica a todas as escolas, inclusive aquelas com melhores 
condições sócio-econômicas. Caso a SEE deseje premiar e/ou criar incentivos e 

políticas compensatórias para servidores que trabalham em regiões com maiores 
dificuldades sócio-econômicas, acreditamos que a BR não seja o instrumento de 
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gestão mais adequado, a menos que todas as relações de causa e efeito sejam 

muito claras, o que não é o caso. 
  

Finalmente, a interessada propõe novas metodologias para Linha de Base 
e Meta de acordo com o tipo de escola e o desempenho obtido no período 
anterior. 

 
Primeiramente, a interessada propõe zerar a Linha de Base para as 

unidades que melhoraram em relação ao ano anterior, enquanto que até 
2014 a Linha de Base adotada sempre foi fixada como o desempenho obtido no 
ano anterior. 

 
 

          
 

          
                   

                  
 , porém: 

 

                           
                   

     

                  
       

 
 

Esta nova proposta trará impacto apenas para as unidades escolares que 
se encontrarem na faixa de IC entre 0 e 120%. Na prática, qualquer unidade 

com desempenho acima da linha de base, valor do período anterior, seria 
artificialmente elevada a valores superiores de IC, próximos aos 120%. Esta 
alteração de cálculo de IC, feito a posteriori, implica em perda de clareza e de 

simplicidade na comparação com anos anteriores, cria condicionantes 
desnecessárias sem que, por outro lado, seja apresentado pela Interessada o 

que se deseja com isto. Adicionalmente, a inovação é conflitante à redução do 
multiplicador MOD, o que torna pouco claro o próprio objetivo por trás das 
medidas propostas. Além disso, este SABR considera inadequada a utilização de 

Linhas de Base igual a zero. Desta forma, considera-se a novidade inadequada. 
  

A segunda proposta referente a metas e linhas de base diz respeito a 
novos critérios para a fixação do valor da meta na ocasião em que uma unidade, 
no ano anterior, tenha tido queda de desempenho. A interessada apresenta a 

seguinte redação na sua proposta: 
 

‘’3 - Alteração no cálculo de metas das escolas que obtiveram no ano, resultado 
inferior aquele obtido no ano imediatamente anterior. Para esses casos prevalecerá o 
maior valor observado na comparação do resultado do ano anterior com a meta 
originalmente calculada, limitado a 50% do resultado obtido no ano em questão.’’ 

  

 

Após alguns questionamentos (fls 91 a 93), entendemos que o objetivo da 
medida seria evitar que uma escola que teve queda de desempenho em 2014 
tivesse, em 2015, uma meta inferior ao resultado obtido em 2013 (ou seja, a 
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escola deve ao menos voltar ao patamar em que estava em 2013). Para escolas 

que tiveram em 2014 uma queda muito significativa (resultado igual a metade 
do apurado em 2013), entretanto, a SEE propõe o incremento de 50% sobre o 

resultado de 2014. 

 

Para tentar deixar mais claras essas regras, elaboramos o seguinte 
diagrama, validado pela interessada (fls.91 e 93): 

 

 
 

Apesar da grande perda de simplicidade ensejada pela nova metodologia, 
entendemos que há uma justificativa válida para a proposta e, portanto, não 

apresentamos óbice à sua utilização. Recomendamos, entretanto, a reformulação 
da redação da Minuta de Resolução Conjunta de definição de Indicadores, pois a 

redação original é confusa, de difícil compreensão, e não parece refletir 
adequada e claramente as novas regras acima expostas. 

 

A terceira alteração proposta aborda método específico de fixação de meta 

para escolas de tempo integral. A interessada alega que, devido ao maior acesso 
a recursos que essas escolas possuem, devem alcançar, em 2015, o 
desempenho anteriormente previsto para 2016, ou seja, devem “crescer dois 

anos em um”. A princípio, este SABR não vê empecilhos para este ponto, 
alertando apenas para que a SEE tome o cuidado de manter as metas 

desafiadoras, porém possíveis, sob o risco de transformá-las em elemento 
desmotivador. Por fim, recomendamos um acompanhamento especial, pela SEE, 
sobre os resultados destas escolas e a correlação destes com as características e 

condições que distinguem as escolas de tempo integral das demais, com fins de 
monitoramento da eficácia e eficiência das ações experimentadas pela SEE 

nestas unidades.  
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Ao final de todas as propostas de alterações, as metas agregadas da 

Secretaria para o ano de 2015 teve um pequeno incremento: 
 

EF 1 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
2015 sem 
alterações 

2015 com 
alterações 

Meta 3,35 4,01 4,10 4,38 4,41 4,46 4,90 5,02 

Resultado 3,86 3,96 4,24 4,28 4,42 4,76     

Meta 2030 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 

         

EF 2 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
2015 sem 
alterações 

2015 com 
alterações 

Meta 2,63 2,95 2,71 2,76 2,63 2,64 2,79 2,85 

Resultado 2,84 2,52 2,57 2,50 2,50 2,62     

Meta 2030 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

         

EM 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
2015 sem 
alterações 

2015 com 
alterações 

Meta 2,00 2,06 1,99 1,97 2,01 1,94 2,06 2,13 

Resultado 1,98 1,81 1,78 1,91 1,83 1,93     

Meta 2030 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
 

Como podemos observar, as metas agregadas propostas para 2015 estão 

ousadas em comparação com desempenho dos últimos anos. Recomendamos a 
publicação, na Resolução Conjunta de Definição de Metas, dos valores das metas 

agregadas da Secretaria de Educação, por nível de ensino, tal como nos anos 
anteriores, para fins de transparência e comparabilidade. 

 

Conclusivamente, as alterações sugeridas, a exemplo da reformulação que 
propôs a adição do INSE, não tem como intuito endereçar os problemas já 

identificados, mas se propõe a alterar pontos específicos de pagamento e regras 
internas ao IDESP. Este SABR considera fundamental que as alterações futuras 
sejam adequadamente motivadas, não apenas para que haja debate técnico de 

melhor qualidade, mas que a decisão política possa ser feita com clareza daquilo 
pretendido. A BR SEE tem demonstrado, conforme alertado na primeira seção do 

texto, não possuir em si a capacidade de melhorar o desempenho de toda rede 
de ensino, sendo premente reavaliar as estratégias acerca da melhoria de 
desempenho das unidades, combinando esforços, integrando outras iniciativas 

ao instituto de BR e, internamente, revendo o modelo exclusivamente centrado 
no IDESP para toda Secretaria, ou mesmo qualquer outra que possa surtir 

melhorias na capacidade de entrega de aprendizado.  
 

Por fim, o IDESP continua adequado ao intuito de BR porque trata da 
mensuração do resultado final da organização. Entretanto, a ausência de 
qualquer outro indicador de desempenho traz distorções grandes para a proposta 

de BR da SEE e não joga luz sobre os gargalos que a organização possui para 
entregar um resultado melhor, nem sobre os esforços que a SEE empenha para 

a eliminação de tais obstáculos, ou seja, compromete a efetividade e a utilização 
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da BR enquanto instrumento de gestão. 

PARECER DO SERVIÇO DE APOIO À BR 
 

Conforme demonstrado, as alterações propostas para o período de 
avaliação 2015 por vezes são contraditórias e não trazem mudanças estruturais 

para a BR da SEE, permanecendo inalteradas as falhas verificadas no passado. 
Desta forma, voltamos a considerar a proposta inadequada, recomendando a 

inclusão de mais indicadores, para os diferentes níveis organizacionais da SEE. 
 

Por fim, recomendamos análise pela Consultoria Jurídica sobre a 

viabilidade jurídica da substituição do elemento “Índice de Dias de Efetivo 
Exercício” previsto na LC 1.078/2008, pelo elemento “Índice de Presença” na 

fórmula de cálculo do valor do bônus a ser pago. 
 

ENCAMINHAMENTO 
 

Diante do exposto, encaminhe-se este expediente para a Coordenadoria 

de Orçamento desta Pasta para verificação de viabilidade orçamentária e, em 
seguida, à Casa Civil para deliberação da Comissão Intersecretarial. 

 

 

Danylo Rebert de Oliveira Rocha 

 

Guilherme Augusto Schneider Gondim  

 

Leandro Saade Minervino 

 

Martim Nagayama Nogueira 

 

Raoni Venturieri de Andrade Lima 

 

 

Especialistas em Políticas Públicas 

Serviço de Apoio à Bonificação por Resultados.  

São Paulo, 05 de agosto de 2015. 
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ANEXO I 
 

GESTÃO PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Concretizar o processo de ensino e aprendizagem, para o educando construir as competências e 
habilidades esperadas, atitudes, valores culturais e éticos necessários para sua constituição plena 
como pessoa, cidadão consciente, qualificado para o trabalho e capaz de gerar valor para a 
sociedade, promovendo a inclusão de grupos específicos, com igualdade de condições para o acesso 
ao sistema de ensino. 

Sugestão de mensuração Justificativa 

IDESP (inclusão de mais disciplinas) O IDESP é uma importante fonte de informações a respeito do 
nível de aprendizagem dos alunos da rede pública e, como 
principal indicador de resultado, deve permanecer na cesta de 
indicadores da BR da SEE. Entretanto, é recomendável incluir 
outras disciplinas (além de português e matemática) para 
avaliar o desempenho dos alunos de forma mais global e 
contemplar o trabalho dos profissionais dedicados a estas 
outras disciplinas. 

Aulas previstas vs. Aulas realizadas A não realização de uma aula prevista, seja por absenteísmo 
ou pela inexistência de professor contratado, ou por outros 
motivos supervenientes, implica na não-transmissão do 
conteúdo programático e acarreta posterior atraso e perda de 
qualidade na implementação do currículo. 

Número médio de horas-aula 
diárias 

A permanência do jovem dentro da escola, ainda que em 
atividades físicas, de reforço escolar e atividades para-
didáticas, estimula o aprendizado e contribui para uma maior 
identificação do aluno com a sua escola. 

Proporção de escolas em regime 
de Tempo Integral 

Um dos pilares do programa Educação: Compromisso de São 
Paulo é a adoção gradual da escola de tempo integral, e se 
baseia no pressuposto de que quanto mais tempo e quanto 
mais atividades o alunos possui dentro da escola, maior a sua 
aprendizagem. 

Homogeneidade do desempenho 
das Unidades de Ensino 

A mensuração da homogeneidade de desempenho no sistema 
de ensino é desejável por permitir orientar a busca por um 
padrão de qualidade, bem como refletir o esforço realizado em 
prol do acompanhamento e auxílio às unidades com pior 
desempenho. 

 

 

PARCERIAS ESCOLA, COMUNIDADE E SOCIEDADE CIVIL 

Promover parcerias e ações de cooperação, tendo como base a matriz curricular integrando escolas, 
comunidades e diversos segmentos da sociedade civil, especialmente instituições de ensino superior, 
para a execução de projetos que concorram para a redução das vulnerabilidades das comunidades 
intra e extraescolares, visando a autonomia das escolas e a melhoria da qualidade da educação 
básica. 
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Sugestão de mensuração Justificativa 

Nível de comunicação e 
envolvimento com os pais 

A informação sobre o desempenho e comportamento do 
aluno, e o interesse e a participação dos pais são fundamentais 
para gerar incentivos à aprendizagem nos alunos, à melhor 
resolução de conflitos e para a melhoria de desempenho da 
própria instituição de ensino. Pode-se mensurar, por exemplo, 
a proporção de pais que recebem comunicados escolares, ou a 
proporção de pais que participam de reuniões e outras 
atividades escolares relacionadas ao aprendizado de seus 
filhos. 

Nível de envolvimento com a 
comunidade 

O envolvimento das escolas e diretorias de ensino com a 
comunidade e com organizações como as Associações de Pais 
e Mestres e grêmios estudantis promove a valorização do 
ambiente escolar, a melhor resolução de conflitos e uma maior 
facilidade para encontrar soluções para problemas localizados, 
de forma participativa e transparente. Pode-se mensurar, 
dentre outras coisas, a realização de reuniões e eventos na 
escola e a participação nestes, bem como a realização, no 
espaço escolar, de atividades não diretamente associadas ao 
ensino básico (esportivos, culturais, lazer, etc.)  

Realização de pesquisa de 
avaliação - alunos 

As impressões dos alunos a cerca de sua escola e dos 
elementos associados à sua aprendizagem são de fundamental 
importância para a geração de informações úteis para a 
implementação de melhorias. Adicionalmente, o processo 
participativo com o principal interessado da política pública de 
educação gera maior identificação e envolvimento dos alunos 
com a escola e com o seu processo de aprendizagem. Poderia 
ser mensurada a proporção de respostas frente ao total 
possível. 

Realização de pesquisa de 
avaliação - pais 

As impressões dos pais em relação à escola e ao desempenho 
escolar dos filhos são de fundamental importância para a gerar 
de informações úteis para a implementação de melhorias. 
Adicionalmente, o processo participativo com os pais gera 
maior cobrança por desempenho tanto nos alunos quanto da 
instituição de ensino. Poderia ser mensurada a proporção de 
respostas frente ao total possível. 

Realização de pesquisa de 
avaliação - professores 

As impressões dos professores a cerca das condições de 
trabalho e das principais dificuldades encontradas para 
desempenhar o seu trabalho com qualidade são cruciais para a 
gerar informações úteis para a implementação de melhorias. 
Poderia ser mensurada a proporção de respostas frente ao 
total possível. 

Realização de pesquisa de 
avaliação - diretores de escola 

As impressões dos diretores de escola a cerca dos desafios da 
gestão adequada de uma instituição de ensino são de grande 
importância para a gerar informações úteis para a 
implementação de melhorias. Poderia ser mensurada a 
proporção de respostas frente ao total possível. 
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FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIDADE DE VIDA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

Realizar a expansão de competências e habilidades dos profissionais, incentivando o aprendizado e a 
implementação de metodologias pedagógicas e práticas de gestão inovadoras e adequadas ao 
contexto dos alunos, para a evolução da qualidade da educação. Desenvolver projetos e ações para a 
saúde e qualidade de vida dos profissionais, através de parcerias com Secretarias de Estado e 
instituições afins. 

Sugestão de mensuração Justificativa 

Horas de treinamento e 
capacitação 

A capacitação e o aperfeiçoamento contínuo é fundamental 
para que o corpo docente e os demais funcionários associados 
à gestão da educação básica estejam aptos a efetuar um 
trabalho com qualidade e aderente às mais modernas técnicas 
e metodologias de ensino e de gestão. 

Violência escolar A violência dentro da instituição de ensino e, mais 
especificamente, na sala de aula, é um dos principais fatores 
que degradam as condições de trabalho do corpo docente, 
cuja capacidade de impor disciplina dentro da sala de aula fica 
prejudicada e, consequentemente, torna o processo de 
transmissão de conhecimento mais estressante e com menor 
eficácia. O objetivo desta categoria de mensuração é trazer o 
problema à tona e medir o quão efetivas estão sendo as 
medidas de prevenção à violência escolar. 

Rotatividade dos professores Um dos resultados finais esperados do programa Educação: 
Compromisso de São Paulo é tornar a carreira do magistério 
uma das 10 mais admiradas e desejadas do Estado. Um modo 
de quantificar o quanto atrativa e desejada é a carreira é 
mensurar o nível de desistência dos profissionais contratados. 

Proporção de docentes em 
exercício em apenas uma 
instituição 

A rotina de trabalho do professor em uma única instituição de 
ensino favorece a criação de vínculos com os alunos e a melhor 
identificação de necessidades de adaptação da metodologia de 
ensino, permite uma maior integração com a equipe 
pedagógica escolar e reduz o estresse e o cansaço decorrentes 
de vários deslocamentos diários, de forma que todos estes 
fatores contribuem para um trabalho pedagógico de melhor 
qualidade e uma melhor qualidade de vida para o professor. 

 

 

MANUTENÇÃO E SUPORTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Garantir condições para que progressivamente todos tenham direito à educação de qualidade, 
através de adequada oferta de vagas e ambiente propício ao desenvolvimento das atividades 
escolares, através da provisão de serviços à educação básica, que contribuam para acesso e 
permanência, tais como estruturas físicas adequadas, transporte, alimentação escolar e 
recursos de tecnologia da informação. 

APOIO ADMINISTRATIVO E SUPORTE TÉCNICO À EDUCAÇÃO BÁSICA 
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Garantir o funcionamento adequado dos setores administrativos da Secretaria da Educação, 
através da provisão de estrutura física adequada, do acesso a recursos de tecnologia de 
informação e comunicação e a modelos de gestão que propiciem o ambiente favorável à 
contribuição da estrutura da Secretaria da Educação à evolução da qualidade da educação. 

Sugestão de mensuração Justificativa 

Adequação de infra-estrutura 
física 

A adequação e disponibilidade de infra-estrutura física é 
fundamental para que o processo de aprendizagem e a 
realização de outras atividades educacionais possam ser 
desempenhadas de forma mais eficaz, efetiva, eficiente e 
prazerosa para alunos e profissionais envolvidos. Poderão 
ser avaliados: 
- condições de iluminação e ventilação das salas de aula; 
- existência e adequação de bibliotecas ou salas de leitura; 
- existência e adequação de locais e equipamentos para a 
prática esportiva; 
- existência e adequação de salas e equipamentos de 
informática e conexão banda larga; 
- condições de limpeza e manutenção predial; 
- entrega de material dentro do prazo determinado. 

 

 

INTEGRAÇAO E AVALIAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL 

Elaborar e manter processos de monitoramento da educação básica oferecida pelo sistema público 
de ensino paulista, através de avaliações de rendimento escolar, avaliações de projetos e programas 
educacionais e construção de indicadores de acompanhamento, assim como acompanhar o sistema 
municipal de ensino quanto às responsabilidades estabelecidas na Lei de Diretrizes Básicas da 
Educação - LDB. 

Sugestão de mensuração Justificativa 

A própria implantação de uma Bonificação por Resultados que contemple os esforços de toda a 
organização atende aos objetivos do Programa de Integração e Avaliação do Sistema Educacional, e 
também está alinhada com a orientação estratégica da SEE de criar mecanismos operacionais e 
financeiros que mobilizem toda a Organização em prol do alcance dos resultados finais desejados e 
expressos no programa Educação: Compromisso de São Paulo. 
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Nota Técnica SABR Nº 05/2017 

 
Expediente: SEE 05435/2015 

 
Interessado: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo 
 

Assunto: BR SEE 2016 - Apuração dos Resultados da Bonificação por 
Resultados da Secretaria da Educação, referentes ao período de 

avaliação de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2016, para fins de 
pagamento do valor de BR, nos termos da Lei Complementar nº 
1.078, de 17 de dezembro de 2008. 

   
 

 
 

Ilmos. Srs. Secretários da Comissão Intersecretarial, 

 

 

 

O presente processo trata da apuração dos resultados da Bonificação 

por Resultados (BR) da Secretaria de Estado da Educação – SEE, para o 

exercício de 2016. A concessão da BR para esta Secretaria será regida pela Lei 

Complementar nº 1.078, de 17 de dezembro de 2008. 

 

Conforme prevê o Decreto 56.125, de 23 de agosto de 2010, o 

pagamento da Bonificação por Resultados somente poderá ser realizado após a 

aprovação dos resultados pela Comissão Intersecretarial (CI), constituída, neste 

caso, por Secretaria de Planejamento e Gestão, Secretaria de Fazenda, 

Secretaria de Governo e Casa Civil. 

 

Estipula ainda o Decreto 56.125 de 2010, em seu art. 3º, que 

incumbe ao Serviço de Apoio à Bonificação por Resultados (SABR), vinculado 

atualmente à Secretaria de Planejamento e Gestão e organizado mediante a 

Resolução SPG nº 31 de 2015, subsidiar tecnicamente a Comissão 

Intersecretarial no que diz respeito ao acompanhamento e validação do Índice 

de Cumprimento de Metas (IC) dos indicadores e, consequentemente, do Índice 

Agregado de Cumprimento de Metas (IACM). 
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Neste contexto, segue nosso parecer. 

 

1. HISTÓRICO 

 

O presente processo foi recebido por este Serviço de Apoio em 

30/11/2015 para analise de indicadores para 2016. Após troca de e-mails e 

conversas com a interessada, emitiu parecer 15/01/2016. 

O Serviço de Apoio a BR recebeu o mesmo processo novamente em 

21/03/2017 para fazer apuração dos resultados, considerando os 

indicadores aprovados em 18/11/2015 (fls. 73 a 76), na Resolução Conjunta 

CC/SG/SF/SPG nº13, de 18/11/2015, e metas que haviam sido publicadas por 

Resolução interna da SEE (não da Comissão Intersecretarial) em 18/03/2017. 

Em 29/03/2017 o SABR recebe novo processo (SEE 021-4444/2017) 

com proposta de indicadores e metas para exercício 2016, similar àquela feita 

para o exercício 2015, para a qual emitiu parecer em 03/04/2017. 

 

 

2. INDICADORES E METAS 

 

 A Resolução Conjunta CC/SG/SF/SPG nº 13, de 18 de novembro de 

2015 (fl. 77 a 86), estabeleceu, por meio de seu artigo 1º, três indicadores 

globais para a Secretaria da Educação, a saber: 

 

I – Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo 

(IDESP) do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental da rede estadual de ensino; 

II – Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo 

(IDESP) da 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental da rede estadual de ensino; e 

III – Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo 

(IDESP) do Ensino Médio da rede estadual de ensino. 
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O IDESP é depreendido do resultado das provas realizadas pelos 

alunos das unidades escolares avaliadas, em um exame anual chamado 

SARESP, ponderado pelo indicador de fluxo, que mensura a evasão escolar em 

cada unidade. 

 

Para cada ciclo de ensino nas unidades escolares é calculado um 

Índice de Cumprimento de Metas (IC):  

 

    
                                         

                                   
  

 

onde: 

 IDESP Linha de Base é o IDESP obtido por aquela unidade 

escolar, naquele ciclo de ensino, no ano anterior. 

 

Simultaneamente, também é calculado o Índice de Qualidade (IQ), 

que busca reconhecer as escolas que estão em um nível de qualidade mais 

próximo ao objetivo de longo prazo (2030). Sua fórmula de apuração é: 

 

    
                                    

                                 
  

 

onde: 

 IDESP Rede 2016 é o IDESP agregado de todas as escolas da 

rede, naquele determinado ciclo de ensino em 2016. 

 

Finalmente, o pagamento do bônus é vinculado ao Índice de 

Cumprimento de Meta (ICM), também chamado de Parcela de Cumprimento de 

Meta (PCM), que seleciona o maior dos valores entre o IC e o IQ, e o multiplica 

por um fator que busca ponderar a dificuldade encontrada pelas escolas 

localizadas em áreas com maior vulnerabilidade social (INSE). O cálculo do ICM 

é feito do seguinte modo: 
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onde: 

 INSE (índice de Nível Sócio Econômico) varia de 0 (melhores 

condições sócio-econômicas) a 10 (piores condições); 

 MOD é um modulador do peso do INSE, estabelecido ad hoc 

em 10%. 

 

Cada escola possui uma linha de base e uma meta distintas, bem 

como o seu próprio INSE, de modo que as bonificações são individualizadas 

para cada ciclo, em cada escola. 

 

Para a rede como um todo, foram propostas as seguintes metas para 

os três ciclos, conforme estabelecido na proposta de metas contida no processo 

SEE 021/4444/2017, até o presente momento não publicadas pela CI: 

 

I – 5,38 (cinco e trinta e oito) e 7,00 (sete inteiros) para 2016 e 

2030, respectivamente, para o índice de desenvolvimento da educação do 

Estado de São Paulo (IDESP) do 1º ao 5º ano do ensino fundamental da rede 

estadual de ensino; 

II – 3,23 (três e vinte e três) e 6,00 (seis inteiros) para 2016 e 2030, 

respectivamente, para o índice de desenvolvimento da educação do Estado de 

São Paulo (IDESP) do 6º ao 9º ano do ensino fundamental da rede estadual de 

ensino; e 

III – 2,39 (dois e trinta e nove) e 5,00 (cinco inteiros) para 2016 e 

2030, respectivamente, para o índice de desenvolvimento da educação do 

Estado de São Paulo (IDESP) do ensino médio da rede estadual de ensino. 

 

Cabe destacar que o valor do Índice de Cumprimento de Metas (ICM) 

pode variar de zero a 1,2 (ou 120%), sendo considerados zero os resultados 

negativos, e limitados a 120% os resultados superiores a este valor. 
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Também é importante destacar que, para 2016, o percentual a ser 

aplicado sobre o somatório da retribuição mensal do servidor no período de 

avaliação é indicado como de 7%, conforme Minuta de Decreto que consta no 

processo mas que ainda não foi publicada até a data presente (fl. 94).  

 

3. APURAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Conforme estipula o artigo 3º do Decreto 56.125/2010, compete ao 

Serviço de Apoio à BR validar os cálculos do Percentual de Cumprimento de 

Metas (PCM), que é o percentual do total do bônus a que o servidor tem direito, 

obedecidos os requisitos em lei. Para tanto, foram analisadas as bases de dados 

recebidas por meio de arquivo eletrônico em CD-ROM, as quais tratam da 

apuração dos resultados efetuada pela Secretaria de Educação. 

 

No arquivo de Excel denominado “Boletim_2016”, estão listadas 

todas as escolas da rede com as respectivas variáveis necessárias para se 

calcular o Percentual de Cumprimento de Meta (PCM), como linha de base, 

meta, IC, IQ e NSE, divididos por ciclo de ensino.  

 

Pelo exame desse arquivo, este Serviço de Apoio constatou que, para 

cada escola, o resultado do cálculo do Índice de Cumprimento de Metas 

para cada nível de ensino está correto e respeitou o limite de 1,20, previsto 

na minuta de Resolução Conjunta de Indicadores proposta no processo SPDOC 

88.196/2014. 

 

Da mesma forma, no cômputo do desempenho geral de cada unidade 

escolar, em que são somados, de forma proporcional ao número de alunos que 

realizaram as provas, os Índices de Cumprimento de Metas de cada ciclo 

escolar (1º e 2º Fundamentais e o Ensino Médio), está correto e respeitou o 

limite de 1,20, segundo o mesmo dispositivo legal. 

 

Os cálculos efetuados pela Pasta referentes ao desempenho dos 

servidores das Diretorias de Ensino e da Administração Central, entretanto, 
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apresentaram algumas discrepâncias em relação ao cálculo do SABR e, após 

indicadas estas pequenas divergências, a Pasta apontou que estas se 

encontravam principalmente em Diretorias com unidades que tiveram o ICM 

igualados a própria diretoria conforme rege a Resolução de Normas. Por fim, o 

erro se deu pela adição inadvertida dos estudantes não avaliados, mas com ICs 

de suas unidades igualados à regional, na base da ponderação do IC da 

Diretoria. Assim sendo, o ANEXO I contém o cálculo mais adequado segundo as 

normas previstas na Resolução de Indicadores, e cujos valores este SABR 

aprova. 

 

A seguir, analisaremos brevemente o desempenho obtido pela 

Secretaria de Educação e nos três ciclos de ensino. 

 

 

3.1. IDESP  

 

O ano de 2016, se tomados em conta os valores agregados, retorna 

as proporções entre unidades que receberam pagamento e que não receberam 

pagamento aos patamares anteriores ao ano de 2015, ano que teve resultado 

aparentemente excepcional. O resultado agregado mantém a tendência de 

melhoria apresentada em 2015 apenas no Ensino Fundamental I, sendo que 

diferentemente dos outros, este demonstra trajetória consistente aos objetivos  

desejados de longo prazo.  

 

Em relação ao primeiro ciclo escolar, a Secretaria de Educação obteve 

em 2016 um IDESP agregado de 5,40, superando a meta agregada 

determinada 5,38. Podemos observar na figura abaixo uma melhora sistemática 

do órgão nos últimos anos, que nos permite concluir que, até o presente 

momento e no que tange ao Ensino Fundamental I, a SEE encontra-se em uma 

trajetória positiva e consistente com o nível de qualidade desejado para 2030: 
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Para o Ensino Fundamental II, a Secretaria de Educação obteve em 

2016 um IDESP agregado de 2,93, frente ao resultado de 3,06 de 2015. Houve, 

portanto, retrocesso em relação ao ano anterior e reaproximação do patamar 

inicial da série. É importante que se faça uma avaliação dos motivos que 

levaram a este desempenho para que ações no sentido de melhorar o 

desempenho agregado possam ser tomadas:  

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Meta 3,35  4,01  4,10  4,38  4,41  4,46 4,90  5,38  

Resultado 3,86  3,96  4,24  4,28  4,42  4,76 5,25  5,40  

Meta 2030 7,00  7,00  7,00  7,00  7,00  7,00  7,00  7,00  

 2,00  
 2,50  
 3,00  
 3,50  
 4,00  
 4,50  
 5,00  
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 6,00  
 6,50  
 7,00  

ID
ES

P
 d

a 
R

e
d

e
 

Evolução E. Fundamental I 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Meta 2,63  2,95  2,71  2,76  2,63  2,64 2,79  3,23  

Resultado 2,84  2,52  2,57  2,50  2,50  2,62 3,06  2,93  

Meta 2030 6,00  6,00  6,00  6,00  6,00  6,00  6,00  6,00  

 -    

 1,00  

 2,00  

 3,00  

 4,00  

 5,00  

 6,00  
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Evolução E. Fundamental II 
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No ensino médio também houve modesta melhora, sendo que, 

embora o resultado absoluto esteja apenas 0,32 acima do resultado de 

2009, este é o terceiro ano consecutivo com resultado positivo.   

 

 

 

3.2. Distribuição dos Índices de Cumprimento de Meta (ICs): 

 

O ano de 2016 retorna a taxa de unidades escolares que receberam 

bônus em relação as que não receberam em todos os ciclos de ensino aos 

patamares históricos (em especial para EF 2 e EM), provavelmente devido a um 

comportamento atípico no ano de 2015, conforme demonstrado abaixo. 

 

Apesar disso, conforme já alertado por este SABR no parecer de 

pactuação de 2015, a utilização de um único indicador, a fórmula com que se 

definiu as metas e linhas de base em 2015 e 2016, bem como a oscilação típica 

das unidades indicam que a faixa entre linha de base e meta é demasiado 

estreita, tornando o IC sobremaneira sensível a qualquer oscilação de 

resultados. Novamente, a soma destes fatores favoreceu a lógica do “tudo ou 

nada”, gerando uma distribuição de ICs na qual muitas escolas zeram o IC do 

IDESP, muitas recebem 120%, e poucas recebem dentro desse intervalo. Tal 

distribuição em “U” ainda acaba por distorcer a aplicabilidade de qualquer 

multiplicador adicionado à fórmula de Cálculo (MOD, INSE, IF) a exemplo do 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Meta 2,00  2,06  1,99  1,97  2,01  1,94 2,05  2,39  

Resultado 1,98  1,81  1,78  1,91  1,83  1,93 2,25  2,30  

Meta 2030 5,00  5,00  5,00  5,00  5,00  5,00  5,00  5,00  

 -    
 0,50  
 1,00  
 1,50  
 2,00  
 2,50  
 3,00  
 3,50  
 4,00  
 4,50  
 5,00  
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e
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Evolução Ensino Médio 
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impacto agregado do ponderador INSE, visto que uma quantidade significativa 

de escolas zerou, e outra parcela importante já havia atingido 120% antes da 

aplicação do multiplicador.  

 

 

 

  

 

Uma questão que salta aos olhos é a dispersão de resultados de ICMs 

muito acima de 120% e muito abaixo de 0, sendo que esforço extra deverá ser 

despedido nos próximos períodos para identificar os porquês do comportamento 

destes IC IDESP bastante distantes do intervalo esperado.  

 

 Conforme sugerido pela Interessada e reiteradamente protestado pelo 

SABR em pareceres pretéritos, para o período de 2016, é fortemente 

recomendável que se monitore os resultados uma vez que esteja implementada 

a nova fórmula de cálculo das metas e linhas de base para que se possa reduzir 

a frequência e amplitude de variação do IC do IDESP abaixo de zero e acima de 

120%, sendo que permanecerá atual, provavelmente, avaliar ainda outras 

futuras modificações adicionais para o período de 2017. 
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4. COMENTÁRIOS E SUGESTÕES 

 

 

Este serviço de apoio reitera a necessidade de inclusão de outros 

indicadores na BR da Educação (complementarmente ao IDESP, que deve 

permanecer na cesta), em especial indicadores que reflitam toda a cadeia de 

esforços (pedagógicos e não-pedagógicos) requeridos para o resultado final, 

que tenham maior capacidade de explicação para a “Dinâmica de Evolução” da 

qualidade do ensino ao longo do tempo. Quando apenas o indicador final de 

resultado é utilizado, a responsabilização pelos resultados torna-se difusa, 

dificultando a identificação e a ação sobre os gargalos que impedem uma 

melhoria robusta e sistemática no desempenho institucional. Neste ensejo, 

indicadores específicos para as Diretorias de Ensino e para a Administração 

Central também são desejáveis. 

 

Algumas unidades de ensino cujos PCM IDESP 2017 não puderam ter 

seu valor reproduzidos, mas alertada sobre a questão a Interessada confirmou 

os valores, conforme troca de e-mail fls. 261 e 264. Além destas, o IC das 

Regionais apresentou problemas em 68 Diretorias e na Central, cujo cálculo 

este SABR sugere que sejam utilizados os dados anexos a este parecer.  

 

 

5. PARECER  

 

A apuração, conforme consta dos arquivos apresentados, está de 

acordo com as normas legais vigentes, bem como com as minutas de 

Resolução Conjunta de Indicadores e Metas propostas pela SEE e constantes no 

Processo SEE 021/4444/2017. Desta forma, este SABR, uma vez sanada a 

diferença de resultados identificada para os resultados das Regionais, 

não apresenta óbices à consideração de aprovação dos senhores 

Secretários que compõem a Comissão Intersecretarial, com sugestão de que a 
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Interessada seja condicionada a revisão tempestiva de sua BR para 2017 

conforme necessidades já identificadas desde 2014 e até o presente não 

solucionadas. 

 

 

6. ENCAMINHAMENTO  

 

Diante do exposto, encaminhe-se este expediente para o Secretário-

Chefe da Casa Civil, que preside a Comissão Intersecretarial conforme a Lei 

Complementar 1.078/2008, para ciência e demais providências.  

 

 

Danylo Rebert de Oliveira Rocha 

Guilherme Augusto Schneider Godim 

Martim Nagayama Nogueira 

Marcel Magon Rodolpho 

Raoni Venturieri de Andrade Lima 

 

 

Serviço de Apoio à Bonificação por Resultados 

São Paulo, 04 de abril de 2017 
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ANEXO I 

 

Tabela 1 
   

    
    ICM ICM SABR 

ÓRGÃO CENTRAL 0,5349 0,5632 

    

Código Rede Diretoria de Ensino ICM ICM SABR 

20901 ADAMANTINA 0,4437 0,4542 

20401 AMERICANA 0,5960 0,6522 

21001 ASSIS 0,4304 0,4824 

20302 AVARE 0,2948 0,2962 

20502 BARRETOS 0,8866 0,8922 

20601 BAURU 0,3321 0,3512 

20403 BRAGANCA PAULISTA 0,5369 0,5427 

10401 CAIEIRAS 0,3999 0,4232 

20417 CAMPINAS LESTE 0,6204 0,6703 

20404 CAMPINAS OESTE 0,5155 0,5543 

20419 CAPIVARI 0,5776 0,5986 

10701 CARAPICUIBA 0,5234 0,5256 

10102 CENTRO 0,4401 0,4965 

10312 CENTRO OESTE 0,5797 0,6983 

10316 CENTRO SUL 0,6050 0,6464 

10601 DIADEMA 0,5872 0,6039 

20504 FRANCA 0,5227 0,5313 

10403 GUARULHOS NORTE 0,4719 0,4775 

10402 GUARULHOS SUL 0,4877 0,5339 

10702 ITAPECERICA DA SERRA 0,6842 0,6869 

10703 ITAPEVI 0,4958 0,5219 

10503 ITAQUAQUECETUBA 0,4856 0,4950 

20313 ITARARE 0,8277 0,8326 

20306 ITU 0,4902 0,4975 

20207 JACAREI 0,4039 0,4045 

20602 JAU 0,5909 0,6001 

20407 JUNDIAI 0,5626 0,5816 
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10210 LESTE 2 0,5465 0,6254 

10211 LESTE 3 0,6768 0,7086 

10208 LESTE 4 0,7201 0,7693 

10205 LESTE 5 0,4186 0,4465 

20408 LIMEIRA 0,5534 0,5647 

21003 MARILIA 0,6587 0,6991 

10602 MAUA 0,8226 0,8897 

10501 MOGI DAS CRUZES 0,4803 0,4867 

20409 MOGI MIRIM 0,6109 0,6286 

10101 NORTE 1 0,5841 0,6354 

10104 NORTE 2 0,5366 0,5475 

10704 OSASCO 0,5035 0,5213 

21004 OURINHOS 0,4637 0,4890 

20804 PENAPOLIS 0,6018 0,6325 

20204 PINDAMONHANGABA 0,7249 0,7388 

20410 PIRACICABA 0,5961 0,6308 

20411 PIRASSUNUNGA 0,6807 0,6979 

21102 REGISTRO 0,4794 0,4921 

10603 SANTO ANDRE 0,4489 0,5823 

20102 SANTOS 0,5270 0,5619 

10606 SAO BERNARDO DO CAMPO 0,6407 0,6423 

20509 SAO CARLOS 0,5349 0,6366 

20205 SAO JOSE DOS CAMPOS 0,6373 0,6608 

20512 SERTAOZINHO 0,4068 0,4214 

20308 SOROCABA 0,3160 0,4567 

10317 SUL 1 0,4765 0,5524 

10314 SUL 2 0,5319 0,6456 

10318 SUL 3 0,4831 0,4893 

20415 SUMARE 0,4556 0,4650 

10706 TABOAO DA SERRA 0,4811 0,4983 

20206 TAUBATE 0,6014 0,6143 

20310 VOTORANTIM 0,7142 0,7319 
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Nota Técnica SABR 01/2016  

Expediente:   SEE 5435/0000/2015 

Interessado: Secretaria Estadual de Educação - SEE 

Assunto: Bonificação por Resultados – BR – Proposta de Indicadores 

e Metas relativos ao exercício de 2016. 

 

 

Ilmos. Srs. Secretários da Comissão Intersecretarial, 

 

O presente processo trata da proposta de indicadores, acompanhados 

de seus critérios de apuração, bem como das metas da Bonificação por 

Resultados (BR) da Secretaria de Estado de Educação – SEE para o exercício de 

2016. A concessão da BR para esta Pasta está regida pela Lei Complementar nº 

1.078, de 17 de dezembro de 2008. 

 

Conforme estabelece o art. 6º da referida Lei Complementar, cabe à 

Comissão Intersecretarial (CI) – constituída pelos Srs. Secretários de 

Planejamento e Gestão (SPG), Fazenda (SF), Governo (SG) e da Casa Civil (CC), 

que preside a referida Comissão – a definição dos indicadores e metas da 

Secretaria da Educação, mediante proposta advinda desta Pasta. 

 

Estipula ainda o Decreto 56.125/2010, em seu art. 3º, que incumbe ao 

Serviço de Apoio à Bonificação por Resultados (SABR), vinculado à Secretaria de 

Planejamento e Gestão (SPG) e organizado mediante a Resolução SPG-31/2015, 

subsidiar tecnicamente a Comissão Intersecretarial em suas decisões relativas 

aos processos de Bonificação por Resultados (BR). 

 

Neste contexto, segue nosso parecer. 
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HISTÓRICO DE TRAMITAÇÃO DA PROPOSTA 
 

03/12/2015 – Recebimento do processo pelo SABR 
 
 

A PROPOSTA DE BONIFICAÇÃO POR RESULTADOS 
 

Informações e Considerações Gerais 
 

Para o período de avaliação correspondente ao ano de 2016, foram 
propostos pelo Secretário da Educação os seguintes indicadores. 

 

Indicador Peso 

IDESP – Índice de Desenvolvimento da Educação 

do Estado de São Paulo 

70% 

Índice de Assiduidade do Servidor 30% 

 
  
         

O IDESP foi mantido para o presente período, porém agora é 
acompanhado pelo Índice de Participação dos Alunos no Saresp - IPA, com 

intuito de incluir no cálculo a proporção de estudantes que realizaram a prova; 
também se alterou o componente “Índice de Qualidade” de maneira a considerar 
faixas fixas de valor conforme o quartil em que a unidade escolar se encontra. 

 

Conforme pareceres de 2013, 2014 e 2015, este SABR tem buscado 
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demonstrar a urgência de se revisar a BR SEE, tanto por apresentar problemas 

persistentes, como por possuir lacunas relevantes. Passados oito períodos de 
avaliação, permanece atual que os esforços de avaliação desencadeiem os 

reajustes necessários à política de Bonificação. No de 2015, cabe reconhecer, 
foram realizadas discussões sobre a política de remuneração variável de maneira 
abstrata, feitos benchmark de outras experiências, além de realização de 

workshop para discussão do caso específico da SEE e para encaminhamento de 
possíveis soluções. Iniciativas como estas devem ser elogiadas na medida em 

que possibilitam a melhoria continuada e geram envolvimento de diversos 
atores. Entretanto, observamos que tais iniciativas não renderam melhorias para 
a presente proposta. 

 
O Índice Agregado de Cumprimento de Metas (IACM) difere do proposto 

para o ano anterior, de forma a contemplar o “Índice de Assiduidade do 
Servidor” (IAS), no seguinte formato: 

 

                           

Em que: 

                                   

                                      

 

 
Aqui, a Secretaria de Educação considera o Índice de Cumprimento de 

Meta (ICM) o componente relativo ao IDESP, conforme a fórmula proposta 
abaixo, que difere da apresentada no ano anterior por inclusão do ponderador 

IPASARESP: 
 

                                                    

Em que: 

IC= Índice de Cumprimento da meta anual do IDESP 

                               

                                     

              

                                                

 
 

Não houve alteração no cálculo do IDESP ou do IC, permanecendo as 
métricas, respectivamente: 
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Com relação ao componente “Índice de Qualidade” (IQIDESP), entretanto, a 

organização propõe deixar de tomar como referência a média do IDESP das 
unidades escolares para atribuir um valor fixo de acordo com o quartil de 
desempenho no qual a escola se encontra: 

 

       : 

                               

                                  

                                 

                                   

 
Não há alteração na natureza dos componentes INSE e MOD. 
 

 
O ponderador IPASARESP – Índice de Participação dos Alunos no Saresp – é 

um valor atribuído a partir de um termo de mesmo nome – IPA – estabelecidos 
conforme a regra: 

 

 

    
                                 

                   
 

 

   Sendo que: 

                        

                              
                                 

                   
 

                         

 
 
O segundo “indicador” proposto pela Secretaria de Educação é o Índice de 

Assiduidade do Servidor (IAS), e corresponde a um valor atribuído a partir de 
um termo denominado “indicador de faltas” - IASi – por sua vez calculado a 

partir do número de faltas do servidor (ou seja, é individualizado): 
 

      
     

  
     

Em que: 
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DP = Dias Previstos de trabalho efetivo do servidor 

DE = Dias de efetivo exercício do servidor 

 

O valor final do Índice de Assiduidade do Servidor (IAS) é então obtido a 
partir da tabela abaixo, e varia de zero a 150%: 

 

IASi (Indicador de 

Faltas) 

IAS (Índice de 

Assiduidade do 

Servidor) 

0,0 1,50 

até 2,0 0,95 

de 2,01 até 3,0 0,90 

de 3,01 até 4,0 0,80 

de 4,01 até 5,0 0,60 

de 5,01 até 6,0 0,40 

de 6,01 até 7,0 0,20 

Acima de 7,0 0 

 
 

Por fim, a Secretaria da Educação propõe alterar a métrica pela qual se 
calcula o valor a ser pago de BR, retirando da fórmula o Índice de Dias de Efetivo 
Exercício, uma vez que a assiduidade já estaria sendo contemplada no 

“indicador” IAS: 

 

                          
 
Em que: 

                                   

                                  

                                 

                                             

IDEPA=Dias de Efetivo Exercício 

 
 
Posto isso, a seguir analisaremos mais detalhadamente a proposta atual e 

retomaremos brevemente o que já foi discutido em análises anteriores. 
 

Recomendações Pretéritas 
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A seguir, segue breve retomada dos debates realizados até o momento. 

 
O primeiro deles diz respeito à concepção primordial em que se 

focalizaram as atenções nos resultados do Saresp. Entre os problemas apontados 
está a amplificação da relação intra-classe como vetor de melhoria sistêmica da 
rede de ensino. Como resultado, a exclusividade do IDESP como indicador gerou 

a exclusiva responsabilização pelos resultados sobre os profissionais ministram 
as disciplinas de português e matemática, sem que outras áreas da Secretaria 

tenham sido consideradas. No presente período houve a inclusão de novo 
“indicador”, porém este novamente se relaciona única e exclusivamente ao 
exercício dos professores. Embora existam objetivos, indicadores internacionais 

e metas estabelecidos para o longo prazo que envolvam o desempenho de 
ambas as disciplinas, poderiam ser adicionados para efeitos de BR outros 

elementos que permitissem sensação de engajamento também para as demais 
atividades e estruturas da Secretaria, aproximando um pouco mais a Bonificação 
por Resultados de se tornar um efetivo instrumento de gestão da organização e 

do governo estadual.  
 

Neste sentido, no parecer referente à pactuação de indicadores e metas da 
BR SEE 2013, este SABR destacou frutífera iniciativa que tem sido desenvolvida 

entre a SEE e o Orçamento por Resultados - OpR, com ênfase para os 
indicadores e eixos organizados. O esforço de revisão do planejamento, na 
época, se baseou nas diretrizes estratégicas da Organização, contidas no 

Programa Educação: Compromisso de São Paulo (Dec. 57.571/2011), e tinha 
como objetivo identificar a cadeia de resultados (resultados finais, intermediários 

e produtos) necessários para o alcance dos objetivos. A partir disto, era o intuito 
reorganizar o orçamento da Interessada conforme esta lógica de resultados. Na 
oportunidade, ainda se destacou que esta é apenas uma de muitas aproximações 

possíveis para incremento da BR SEE, sendo que a sinergia gerada entre 
institutos de planejamento e gestão poderia reforçar a ambos.  

 
Adicionalmente, a exemplo da BR do CEETEPS, poderiam ser feitos 

controles mais próximos de rotinas, de participação, de evasão, de opinião e de 

estrutura material. Conclusivamente, há que se considerar se há espaço para 
que áreas não contabilizadas para efeitos de BR possam cumprir objetivos 

complementares à melhoria do IDESP.  
 

Este reconhecimento de possibilidades de melhoria gerou uma tentativa de 

revisão da proposta de BR, ocorrida em 2013, com participação da Interessada e 
de representantes da Comissão Intersecretarial. Tal esforço infelizmente findou-

se com a manutenção da proposta com único indicador, para toda Secretaria, 
sendo adicionada uma dimensão extra – INSE – indicador sobre o nível sócio 
econômico do público das escolas, na forma de um multiplicador. Sobre esta 

adição, este SABR - no parecer de apuração de 2013, alertou sobre a 
insuficiência da medida frente aos objetivos de longo prazo declarados pela 

Secretaria. Paralelamente, o INSE apresenta problemas de concepção e de 
aplicação. Este SABR manifestou-se pela inadequada atribuição, indiscriminada, 
linear e não criteriosa de pontuação, de 1 a 10, para todas as unidades - de pior 

para melhor níveis socioeconômicos, agrupadas em dez segmentos. 
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Independentemente da discussão se há ou não correlação entre o INSE e o 

IDESP, um fator que visa corrigir distorção há que resguardar proporção à 
distorção diagnosticada, e não atribuir multiplicadores a esmo. Além disso, 

voltamos a frisar que não foi identificada correlação entre nível sócio-econômico 
e evolução no desempenho de um ano para outro (pareceres SABR 2013 e 
2014). Caso a SEE deseje premiar e/ou criar incentivos e políticas 

compensatórias para servidores que trabalham em regiões com maiores 
dificuldades sócio-econômicas, acredita-se que a BR não seja o instrumento mais 

adequado, a menos que todas as relações de causa e efeito sejam muito claras, 
o que não é o caso. Por fim, como aprovado, o INSE terminou por aprofundar 
ainda mais a distribuição polarizada de resultados entre os grupos abaixo de 0% 

e acima 120% de IC, sem que por outro lado tenha apresentado resultados que 
corroborem para a redução das distorções causadas pela situação 

socioeconômica do entorno alegadas inicialmente. 
 
Concomitantemente, também há problemas com o outro elemento do 

segundo termo da equação, pois o MOD apresentado pela Secretaria, que 
pondera o INSE, permite, se somados os efeitos de ambos, que as escolas 

tenham os ICs multiplicados entre 10% e 100%. Ao dimensioná-lo, a 
Interessada simulou cenários e definiu o valor a partir de cálculo baseado na 

projeção de gastos, lógica que fere e reverte o princípio da BR ao estimar 
matematicamente aquilo que se deseja pagar conforme dado desempenho. A 
proposta de 2015 apresentou o valor de 5%, sendo que a atual retoma o valor 

do MOD para 10% sem que transpareça o objetivo desejado com tal variação; 
novamente, é provável que o valor esteja ajustado conforme a expectativa de 

despesas da Interessada. Vale ressalva de que uma fórmula atual de ICM, 
composta de tantos mecanismos e multiplicadores, não é adequada para regular 
o volume pago de BR, uma vez que existe o instituto do Decreto de percentual 

para fazê-lo, além do MOD não gozar da transparência e visibilidade para 
controlar matéria tão relevante ao funcionamento da BR. Reiterando, o MOD 

deverá ser revisto, com sugestão de supressão para os próximos períodos, sendo 
que qualquer eventual adição de constantes para balanceamento dos valores não 
deverá servir para controle do pagamento de BR por incorrer em opacidade 

incompatível a mecanismos de remunerações variáveis. 
 

Em seguida, o parecer de apuração do SABR 2014 apontou que a 
distribuição polarizada de unidades nos grupos “superação das metas” (>120%) 
e “piora em relação ao ano anterior” (<0%), somada à manutenção da média 

praticamente estável ao longo dos anos poderia significar que as unidades, 
apesar de apresentarem resultados positivos, estariam revezando ano sim, ano 

não, desempenhos merecedores de bônus. Desta forma, o avanço registrado em 
um ano seria praticamente anulado pelos resultados negativos, sendo que 
haveria uma chance maior do que a aleatória de uma unidade inverter seu grupo 

de desempenho no ano imediatamente posterior. Se for de fato este o caso, a 
bonificação da SEE tem pagado durante os diversos anos em que foi aplicada BR 

valores que não corresponderam a uma melhora no nível de aprendizado 
sustentável e cumulativa, em especial no Ensino Fundamental II e Ensino Médio. 
Na ocasião, elaboramos a hipótese de que o desempenho das unidades sofreria 

oscilação em torno de um patamar estrutural e que o intervalo entre meta e 
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linha de base seria demasiado estreito para compreender tal delta (demonstrado 

pelo baixo número de unidades com desempenho entre 0% e 120%). Além 
disso, foi chamada atenção para os algoritmos de definição de meta e linha de 

base, que poderiam estar demasiadamente sensíveis e, com isto, contribuindo 
para o comportamento pendular. Por fim, fica comprovado que a política de 
Bonificação tal como se encontra não tem ânimo próprio para provocar melhoria 

persistente nos índices de ensino. Aconselha-se, portanto, que a combinação de 
outros instrumentos, ou a sinergia entre mais iniciativas, pode se demonstrar 

frutífera para a necessária alteração da trajetória de desempenho para que se 
alcance dos objetivos de 2030.   

 

Sob a ótica da estrutura organizacional, entre as mudanças desejáveis já 
emanadas em pareceres anteriores deste SABR estaria a definição, para efeitos 

de BR, de diferentes indicadores conforme as responsabilidades dos diferentes 
níveis da estrutura da Secretaria. Sem contrapor a natureza finalística e sintética 
do IDESP, existem lacunas invisíveis ao Bônus SEE, seja pelo nível hierárquico, 

ou pela natureza das atividades, sendo possível afirmar que a mensuração mais 
próxima destes esforços seria desejável para se ter uma visão mais completa do 

conjunto de atividades da Secretaria. Uma das possibilidades para 
operacionalização de novas abordagens seria atribuir a cada camada 

administrativa, diferentes formas de cálculo de IACM e indicadores selecionados, 
como, por exemplo, fez o IAMSPE com suas áreas no HSPE. Tal modelo 
permitiria maior aderência entre as equipes e as atividades realizadas em seu 

cotidiano, sem que para isto fosse necessário incluir novos indicadores para toda 
a Organização. 

 

Alterações 2016 
 

O esforço de revisão realizado pela SEE resultou na apresentação de 

algumas mudanças, tais como a substituição do DEPA pelo IAS, a adição do IPA 

e ajustes no IQ, além de manter a nova metodologia de cálculo de metas. No 

mesmo sentido daquilo debatido quando da aplicação do INSE, para que seja 

compreendida mudança na BR da SEE, em especial por ser um produto 

composto por diversos fatores, é preciso análise global dos efeitos surtidos pelas 

inovações ora propostas. Isto significa não apenas aquiescer mais elementos que 

possam, ou não, ter significado intrínseco, mas conseguir identificar o que se 

agrega ao cálculo final com a eventual modificação. Adicionalmente, haveria que 

se comparar a proposta com as lacunas e deficiências já identificadas no passado 

e entender em qual medida esta ataca, ou aprofunda, tais questões.  

Antes da análise material, entretanto, será necessária ressalva quanto a 

legalidade do dispositivo IAS proposto para regrar a frequência funcional para 

efeitos de BR. Conforme exarado por este SABR, em parecer de pactuação 2015 

em situação similar, qualquer analise de mérito estaria prejudicada por grave 

risco de ilegalidade, sendo que a matéria deveria ser analisada pela CI apenas 

depois de realizada investigação por órgão competente sobre legalidade do 

dispositivo, uma vez que pairam dúvidas se o IAS, e a ausência do DEPA, 
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inovam, ou não, em relação ao disposto em Lei Complementar. Segue 

transcrição de trecho do parecer anterior deste SABR: 

“[...]tal medida pode ser legalmente questionada 
uma vez que o método anterior está previsto na Lei 
Complementar 1.078/2008, que institui a BR da SEE, e 

que inclusive apresenta as definições de “Dias de Efetivo 
Exercício” e de “Índice de Dias de Efetivo Exercício” 

(Artigo 4°, Incisos VI e VII), bem como o método de 
cálculo do valor a ser pago a título de BR (Artigo 9°).  
Entendemos que, embora esteja confusa a proposta, não 

há que se falar em modulação ou multiplicação, pois uma 
tabela de conversão a ser aplicada configura substituição, 

mesmo que esta resguarde proporção ao elemento DEPA.  
 

Desta forma, é fortemente aconselhável que a 

proposta seja submetida para apreciação jurídica 
competente pela Procuradoria do Estado para que 

seja emanada posição conclusiva sobre a compatibilidade 
desta com a LC 1.078. Caso não haja conflito, então 
poder-se-ia prosseguir para apreciação técnica da 

matéria.” 
 

Para o período de 2015, foi proposta adição do IDEPA, ao final, uma tabela 

de conversão que pretendia converter os valores do DEPA por outros na fórmula 

de pagamento de BR. Esta proposta foi questionada pelo SABR, conforme trecho 

descrito acima e teve sua aplicação suspensa depois de análise não conclusiva 

da CJ da SEE, segundo o próprio interlocutor da SEE, em que não se 

aconselhava aplicar o dispositivo por vício de legalidade. Para o presente período 

de 2016, a proposta visa, por uma segunda vez seguida, alterar as regras para 

efeitos de BR da frequência funcional. Segundo o proposto, o item II, do art. 9° 

da LC 1078, de 2008, seria desconsiderado na fórmula de pagamento para, ao 

mesmo tempo, ser adicionado um segundo indicador de temática semelhante ao 

IDEPA de 2015, apenas que, nesta segunda versão, compondo o IACM.  

O esboço apresentado, além de redundar nos mesmos problemas já 

apresentados, ainda confunde adicionalmente as etapas de cálculo inicialmente 

propostas pela Lei Complementar, uma vez que mistura elementos de 

desempenho de efeito coletivo – por unidade ou nível de ensino (ICM, IDESP, 

INSE, IF), e de efeito pessoal/individual - (IAS), no IACM (insistimos que a 

Bonificação por Resultados é um instrumento de gestão, centrado em 

indicadores organizacionais, ficando a individualidade restrita ao cálculo do 

valor do bônus de cada servidor). Como consequência, cada professor contaria 

com um cálculo exclusivo de IACM publicado de desempenho e que, mesmo que 

já fosse feito anteriormente na etapa do pagamento, poderia adicionar 

complexidade desnecessária a um cálculo já complexo e longo. Neste mesmo 

sentido, também é entendido como não desejável que o IACM seja particionado 



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

Serviço de Apoio à Bonificação por Resultados 
 

10 
 

em duas partes de 0,7 (IDESP) e 0,3 (IAS), nas quais o máximo possível do 

primeiro é de 120% (1,2*0,7=0,84) e no segundo 150% (1,5*0,3=0,45), pois 

ao final, apesar de limitado à 120%, o IACM poderia ter valores tão grandes 

quanto 129%. Mesmo que envolva matemática simples e de fácil aplicação, o 

acumulo de proporções, multiplicações, critérios, conversões somado ao grande 

número de unidades de ensino atenta contra a publicidade e transparência 

dispostas no item 4, do parágrafo único, do art. 5° da LC 1078.   

Adicionalmente, como afirmado em troca de e-mails, fls. 46 e 47, parece 

já ter ocorrido manifestação não conclusiva da CJ da SEE sobre a matéria, 

inclusive, elemento que teria corroborou para não aplicação do IDEPA – indicador 

proposto para 2015 sobre assiduidade. Desta forma, sem a apresentação de 

novos elementos que demonstrem o contrário, este SABR mantém sua posição 

de que uma vez descrito expressamente na LC 1.078 critérios para abordar a 

frequência funcional para efeitos de BR, tanto o indicador IAS, mas, em especial, 

a ausência do IDEPA, carecem de confirmação de sua legalidade para que 

prossigam para analise de mérito da CI. Frisamos, este SABR não recomenda, 

portanto, qualquer analise de mérito pretérita a validação jurídica pela CJ da 

SEE. 

Já por alguns períodos de avaliação este SABR tem debatido a 

possibilidade de adição de novos indicadores que consigam ir além do IDESP, ao 

mesmo tempo que se defende a manutenção da fórmula de cálculo deste 

importante indicador para que seja resguardada a comparabilidade no tempo. 

Apesar desta postura continuar válida e relevante, a adição do elemento IPA – 

Índice de Participação dos Alunos no Saresp, parece agregar confiança e 

consistência aos resultados do Saresp, pois, ainda que sejam minoria, casos de 

baixa participação podem gerar desconfiança e oportunidade para eventuais 

manipulações de resultados, situações que tanto minoradas, melhor. Por fim, 

parece que a adição do IPA agrega confiabilidade ao IDESP, sendo que tal 

inclusão é entendida como desejável. Por outro lado, a adoção do IPA 

novamente é feita sob a forma de um ponderador (um multiplicador) ao 

resultado obtido em outro indicador, o que torna menos transparente a apuração 

dos resultados, problema alertado tantas vezes por este SABR: recomenda-se, 

portanto, que o ponderador “IPA” seja transformado em indicador, com linha de 

base, meta e peso na cesta de indicadores de BR claramente definidos. 

A fórmula de cálculo das metas proposta é idêntica àquela utilizada para o 

período de 2015 e pretende diminuir o efeito pendular dos desempenhos, no 

qual as unidades, devido, entre outras coisas, à metodologia de definição de 

linha de base e meta, estariam propensas a alternar resultados positivos e 

negativos, ano após ano e, consequentemente, bonificar a recuperação de um 

desempenho “perdido” no ano anterior. Uma vez que os resultados do período de 

2015 ainda não puderam ser analisados, pouco pode ser adicionado a este 

parecer além daquilo afirmado à proposta de 2015, sendo que não há oposição a 

adoção da nova sistemática. Abaixo segue esquematizada a proposta: 
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Por fim, é proposta mudança no Índice de Qualidade do Saresp – IQ. O IQ 

existe desde o início da BR SEE e sempre esteve em evidência devido as 
constantes oportunidades de melhoria identificadas. O intuito primordial deste 

índice residia na necessidade de, em conjunto da premiação de melhoria de 
desempenho, criar mecanismo que reconhecesse para efeitos de BR o esforço 

na manutenção de alto desempenho no Saresp. Ou seja, as melhores 
unidades, segundo então projetado, mesmo que não obtivessem resultado 
positivo, ou tão positivo, mas que estivessem entre as melhores unidades, não 

devendo ser desestimuladas, teriam o IQ como premiação pelo posicionamento 
relativo ao conjunto de unidades. Adicionalmente, a premiação por excelência 

era sustentada por ser, teoricamente, crescente a dificuldade de se incrementar 
melhorias conforme melhores resultados fossem alcançados.  

 

Salvo o mérito argumentado, a aplicação do IQ sempre careceu de 
proporcionalidade e parcimônia. Quando da primeira fórmula do IDESP, o IQ era 

atribuído, proporcionalmente ao melhor resultado, para todas as unidades acima 
dos 50% de desempenho, sendo que este se somava ao incremento do IDESP 
para cálculo final dos resultados. Desta forma, uma unidade que fosse a primeira 

colocada do ranking e tivesse ótimo desempenho frente a meta, poderia 
ultrapassar 240% de ICM, este último limitado a 120%. Esta fórmula, da 

maneira que se encontrava, não servia ao propósito alegado de premiar as 
unidades de melhor desempenho, tanto por premiar de maneira excessivamente 
frouxa desempenhos tão ordinários quanto a média mais um, quanto por 

estabelecer soma de dois indicadores como se fossem um apenas. Esta 
discrepância entre objetivos alegados e cumpridos pelo IQ foi parcialmente 

Houve Queda 

no IDESP 

2015 em 

relação a 

2014? 

O IDESP 

2015 foi 

maior que 

50% do 

IDESP 2014? 

A Meta 

original é 

Superior ao 

IDESP 

2014? 

Meta final 

2016 = 

Meta 

original 

2016  

Cálculo 

tradicional 

de meta 

2016 

Meta final 

2016 = IDESP 

2015 * 1,5 

 

Meta final 

2016 = 

IDESP 2014 

 



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

Serviço de Apoio à Bonificação por Resultados 
 

12 
 

resolvida, após intenso debate, por meio da exclusão da pior alternativa de dois 

dos resultados, fórmula proposta até 2015, em que apenas o maior, evolução 
IDESP ou IQ, seria considerado. Apesar disso, permaneceu o critério pelo qual, 

qualquer escola acima da mediana poderia fazer jus à BR, critério, na visão deste 
SABR, demasiado permissivo e incompatível à motivação de premiar unidades 
em nível de excelência. Por isto, foi recomendado em pareceres passados a 

revisão do critério atual por outro número arbitrário que melhor representasse a 
intenção inicial do IQ, fosse numero N de primeiras unidades, X% das melhores 

colocadas ou até aquelas que estivessem acima da meta de 2030, ou qualquer 
outro resultado com maior significância. 

 

Para o período de 2016, entretanto, o critério que já era ruim tornou-se 
pior: o valor proposto segundo quartis, em que o IQ assume valores arbitrários, 

faz com que o índice sirva, de fato, como piso para o recebimento de BR 
independentemente da posição da unidade em relação ao conjunto, ainda que 
sejam pisos de diferentes valores (escolas no pior quartil têm 25% de IQ 

garantidos). Conforme fls. 46 e 47, este SABR questionou a Interessada dos 
resultados esperados e da motivação para adoção de tal modelo. A resposta 

enviada pela Interessada, por sua vez, não consegue explicar com precisão 
necessária o que se pretendeu, não sendo possível por meio dela entender os 

efeitos e as consequências da aplicação de mudança tão radical na fórmula de 
cálculo. Cabe mencionar que, contraditoriamente, esta proposta vai contra 
outros dispositivos propostos que aparentemente visam a redução de gastos.

  
Por conseguinte, a proposta de IQ parece privilegiar a melhor distribuição 

das unidades por valores intermediários de desempenho, mas, ao contrario 
daquilo pretendido pela mudança de metodologia de definição de metas e linhas 
de base, mira fazer isto por meio do ranking. Como problemas identificados, 

além dos quatro grupos para fixar os valores de IQ serem bastante numerosos e 
heterogêneos, ao ponto de aparentar uma escolha não criteriosa, tornar-se-ia 

um problema premiar todas as unidades por valores fixos mínimos sem que para 
isto houvesse motivação clara, ou efeito esperado para melhoria da 
aprendizagem. Outro ponto a ser considerado diz respeito à completa 

desfiguração do IDESP, por meio da aplicação indiscriminada de um valor 
base (IQ) e de um multiplicador (INSE) – ambos que em seu início 

ambicionavam corrigir distorções específicas. Sem que haja melhor 
circunstanciamento da proposta, não aparenta haver ganhos que justifiquem a 
aprovação do IQ da forma apresentada, sendo sugerido à CI a rejeição da 

proposta de IQ e a não aplicação dos novos valores, bem como, conforme 
conveniência e oportunidade, definir novos critérios de excelência a partir do 

qual se faria jus ao recebimento do IQ. 
 

Propostas SABR 
 

Desta forma, é fortemente aconselhável que a proposta seja 
submetida para apreciação jurídica competente pela Consultoria Jurídica 

da Secretaria da Educação para que seja emanada posição conclusiva sobre a 
compatibilidade desta com a LC 1.078, em especial quanto à ausência do IDEPA 
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e adição do IAS no IACM. Caso não haja conflito, então poder-se-ia prosseguir 

para apreciação técnica da matéria, além de desejável que fossem apresentados 
dados objetivos sobre absenteísmo na SEE (freqüência, motivações, prejuízos 

gerados, entre outros) com fim de qualificar a decisão e conduzir a um processo 
mais profundo de mudanças no próprio modelo da Bonificação, contendo 
alterações jurídicas e de regramentos auxiliares.  

 
Quanto aos ponderadores INSE e MOD, recomendamos a não adoção dos 

mesmos por não haver fundamentação técnica clara sobre o papel do INSE sobre 
a evolução do IDESP e do MOD sobre o impacto quantitativo que o INSE exerce 
sobre a evolução do IDESP (este é o papel que efetivamente o ponderador 

exerce na fórmula proposta). Caso insista-se na manutenção destes 
ponderadores, que ao menos haja melhor adequação técnica e que a aplicação 

do INSE esteja restrita às escolas em pior condição sócio-econômica. Insistimos, 
novamente, que a organização deve evitar a utilização de ponderadores e 
multiplicadores, uma vez que estes prejudicam a compreensão de um resultado 

apurado e que as linhas de base e meta já devem observar as realidades locais.  
 

Além disso, alertamos que o mecanismo pelo qual o valor total de BR a ser 
pago pelo órgão deve ser ajustado à disponibilidade orçamentária é o Decreto do 

governador que determina o valor da porcentagem P. A organização não deve 
tentar fazer este ajuste “financeiro” por meio de ponderadores que manipulam 
os resultados obtidos, como tem sido feito com o MOD. 

 
Além disso, não se recomenda aplicação do IQ como proposto, sendo 

desejável decisão conclusiva da CI quanto ao critério a partir do qual, ou em 
qual proporção, uma unidade faria jus ao recebimento de Bônus por Excelência. 

 

Conclusivamente, as alterações sugeridas, a exemplo da reformulação que 
propôs a adição do INSE, não tem como intuito endereçar os problemas já 

identificados, mas se propõe a alterar pontos específicos de pagamento e regras 
internas ao IDESP. Este SABR considera fundamental que as alterações futuras 
sejam adequadamente motivadas, não apenas para que haja debate técnico de 

melhor qualidade, mas que a decisão política possa ser feita com clareza daquilo 
pretendido. A BR SEE tem demonstrado, conforme alertado na primeira seção do 

texto, não possuir em si a capacidade de melhorar o desempenho de toda rede 
de ensino, sendo premente reavaliar as estratégias acerca da melhoria de 
desempenho das unidades, combinando esforços, integrando outras iniciativas 

ao instituto de BR e, internamente, revendo o modelo exclusivamente centrado 
no IDESP para toda Secretaria, ou mesmo qualquer outra que possa surtir 

melhorias na capacidade de entrega de aprendizado.  
 

Por fim, o IDESP continua adequado ao intuito de BR porque trata da 

mensuração do resultado final da organização. Entretanto, a ausência de 
qualquer outro indicador de desempenho de outras áreas e esferas traz 

distorções grandes para a proposta de BR da SEE e não joga luz sobre os 
gargalos que a organização possui para entregar um resultado melhor, nem 
sobre os esforços que a SEE empenha para a eliminação de tais obstáculos, ou 

seja, compromete a efetividade e a utilização da BR enquanto instrumento de 
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gestão. 

PARECER DO SERVIÇO DE APOIO À BR 
 

Conforme demonstrado, as alterações propostas para o período de 
avaliação 2016 por vezes são contraditórias e não trazem mudanças estruturais 

para a BR da SEE, permanecendo inalteradas as falhas verificadas no passado, e 
introduzidas novas. Desta forma, voltamos a considerar a proposta inadequada, 

recomendando a inclusão de mais indicadores, para os diferentes níveis 
organizacionais da SEE, sem prejuízo das recomendações adicionais. 

 

Por fim, recomendamos análise pela Consultoria Jurídica sobre a 
viabilidade jurídica da supressão do elemento “Índice de Dias de Efetivo 

Exercício”, previsto na LC 1.078/2008, em substituição pelo elemento “IAS” na 
fórmula de cálculo do IACM. 
 

ENCAMINHAMENTO 
 

Diante do exposto, encaminhe-se este expediente para a Coordenadoria 
de Orçamento desta Pasta para verificação de viabilidade orçamentária e, em 

seguida, à Casa Civil para deliberação da Comissão Intersecretarial. 
 

 

Danylo Rebert de Oliveira Rocha 

 

Guilherme Augusto Schneider Gondim 

 

Leandro Saade Minervino 

 

Marcel Rodolpho Magon 

 

Martim Nagayama Nogueira 

 

Raoni Venturieri de Andrade Lima 

 

 

Especialistas em Políticas Públicas 

Serviço de Apoio à Bonificação por Resultados.  

São Paulo, 15 de janeiro de 2016. 
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Nota Técnica SABR 04/2017  

Expediente:   SEE 021/4444/2017 

Interessado: Secretaria Estadual de Educação - SEE 

Assunto: Bonificação por Resultados – BR – Proposta de Indicadores 

e Metas relativos ao exercício de 2016. 

 

 

Ilmos. Srs. Secretários da Comissão Intersecretarial, 

 

O presente processo trata da apuração dos resultados 2016, da 

proposta de indicadores, acompanhados de seus critérios de apuração, bem 

como das metas da Bonificação por Resultados (BR) da Secretaria de Estado de 

Educação – SEE para o exercício de 2016. A concessão da BR para esta Pasta 

está regida pela Lei Complementar nº 1.078, de 17 de dezembro de 2008. 

 

Conforme estabelece o art. 6º da referida Lei Complementar, cabe à 

Comissão Intersecretarial (CI) – constituída pelos Srs. Secretários de 

Planejamento e Gestão (SPG), Fazenda (SF), Governo (SG) e da Casa Civil (CC), 

que preside a referida Comissão – a definição dos indicadores e metas da 

Secretaria da Educação, mediante proposta advinda desta Pasta. 

 

Estipula ainda o Decreto 56.125/2010, em seu art. 3º, que incumbe ao 

Serviço de Apoio à Bonificação por Resultados (SABR), vinculado à Secretaria de 

Planejamento e Gestão (SPG) e organizado mediante a Resolução SPG-31/2015, 

subsidiar tecnicamente a Comissão Intersecretarial em suas decisões relativas 

aos processos de Bonificação por Resultados (BR). 

 

Neste contexto, segue nosso parecer. 
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HISTÓRICO DE TRAMITAÇÃO DA PROPOSTA 
 

29/03/2017 – Abertura do Processo 

29/03/2017 – Envio do processo ao SABR 

A PROPOSTA DE BONIFICAÇÃO POR RESULTADOS 
 

  - Fls. 04 a 122: Apuração de resultados BR 2016 
  - Fls. 123 a 128: Minuta de Indicadores BR 2016 
  - Fls. 129: Minuta de Metas BR 2016 

 

Informações e Considerações Gerais 
 

Para o presente período de avaliação, com início retroativo a 01 de janeiro 
de 2016 e final em 31 de dezembro do mesmo ano, foi proposto pelo Secretário 

da Educação o seguinte indicador. 
 

Indicador Peso 

IDESP – Índice de Desenvolvimento da Educação 

do Estado de São Paulo 

100% 

 
  

Da mesma forma que em anos anteriores, propõe-se o cálculo do IDESP 
de forma separada para os três níveis de ensino: Fundamental I e II, e Ensino 
Médio. 

 
A proposta para 2015, de 09 de junho de 2015, continha duas 

alternativas: uma praticamente idêntica àquela do período anterior e outra que 
propunha novas regras para definição de linhas de base e metas. A Interessada, 
em meio a processo não terminado de decisão, pediu que o SABR não 
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considerasse a proposta enviada, mas que aguardasse por nova submissão de 

documentos, estes sim, com proposta definitiva de indicadores e metas – de 
fato, dia 08 de julho, foram submetidos novos conteúdos idênticos ao ano de 

2014. Novamente para o período de 2016, ainda motivada pelas diversas 
necessidades de mudança identificadas nos últimos anos, em 03/12/2015, o 
processo SEE 5435 é recebido com proposta nova de indicadores, sendo o 

parecer deste SABR emitido em 15/01/2016, em sua maioria contrário às 
mudanças propostas. Em 20/03/2017, é feita juntada de novos documentos ao 

processo SEE 5435 contendo motivação e resultado do IDESP 2016. Nesta 
motivação é alegado que devido ao cenário atual as decisões sobre BR foram 
postergadas e que, devido a complexidade da matéria, a revisão de indicadores 

teria de ser novamente postergada para período de avaliação futuro, sendo que, 
devido a indefinição sobre indicadores para o ano de 2016, seriam utilizados 

aqueles já publicados em 2015 – idênticos ao de 2014. Por fim, em 29/03/2017, 
conforme pedido registrado em e-mail as fl. 03, proposta de minuta de metas 
globais foi enviada para publicação, sendo que, contrariamente ao afirmado no 

processo 5435, não mais seriam os indicadores publicados em 2015 os utilizados 
para o pagamento de BR 2016, mas sim os apresentados em minuta de 

Resolução. Desta forma, uma vez a proposta idêntica aos indicadores utilizados 
desde 2014, já se encontram registrados as deficiências e oportunidades de 

melhoria identificados por este SABR em pareceres anteriores, sendo grande 
parte das considerações aqui feitas já foram em outro momento expressadas.  

 

Conforme pareceres de 2013, 2014, 2015 e 2016 tanto de pactuação 
quanto de apuração, este SABR tem alertado para as deficiências e 

oportunidades de melhoria do atual modelo de cálculo da BR SEE. Sem a 
intenção de se repetir, mas inevitavelmente recorrendo ao acumulo de 
conhecimento do passado, aparece em primeiro plano a urgência em revisar a 

BR SEE, em que pese toda dificuldade e dimensão da tarefa. Em especial, 
passados nove anos de implementação, a BR da Secretaria de Educação – BR 

SEE, precisa atualizar-se frente aos objetivos de médio/longo prazo para que 
haja, considerado o histórico construído, avaliação do desempenho até o dia 
presente e dos marcos propostos para 2030, tanto para que sejam renovados os 

objetivos, quanto para que sejam repensados os esforços necessários, caso 
entendido oportuna revisão de rota. 

 
O Índice de Cumprimento de Metas (ICM) é proposto no mesmo formato 

que no período de avaliação de 2014, sendo aplicado separadamente para o 

Ensino Fundamental I e II, e para o Ensino Médio:  
 

                                        

Em que: 

                                   

         
                   

                  
  



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

Serviço de Apoio à Bonificação por Resultados 
 

4 
 

                                   
                     

                    
   

                                                                

                                     

              

 

E: 

            

                             
 
                                

   
 

 
     

AB=
                                                

                         
 

B=
                                      

                         
 

Ad=
                                        

                         
 

Av=
                                        

                         
 

IF=
                      

                         
 

 

 

Recomendações Pretéritas 
 

Frente aos esforços de revisão realizados nos últimos dois períodos, seria 
valioso que houvesse, por parte da interessada, atualização das diretrizes da BR 
SEE aos objetivos de médio, curto e longo prazo, bem como harmonizar a BR a 

outros mecanismos de gestão e planejamento. A seguir, segue breve retomada 
dos debates realizados até o momento. 

 
O primeiro deles diz respeito à concepção primordial em que se 

focalizaram as atenções nos resultados do Saresp, sem que, uma vez 

constatados os limites deste modelo, fossem traçados novos planos. Entre os 
problemas apontados está a amplificação da relação intra-classe para a melhoria 

sistêmica da rede de ensino, sem que outros recortes sejam considerados. Como 
resultado, a exclusividade do IDESP como indicador gera excessivo protagonismo 

dos profissionais ministram as disciplinas de português e matemática, sem que 
outras áreas da Secretaria tenham a oportunidade de estar em evidência. Apesar 
de existirem objetivos, indicadores internacionais e metas estabelecidos para o 

longo prazo que envolvam o desempenho de ambas as disciplinas, poderiam ser 
adicionados outros elementos para efeito de BR que permitissem as demais 

atividades com reflexo na melhoria do ensino pudessem contribuir ao indicador.  
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Em segundo, um ponto destacado pelo SABR desde a proposição do IDESP 

diz respeito ao valor do       , parte do Índice de Qualidade, responsável definir 

o valor a partir do qual premiar as unidades de ensino por nível de desempenho 
e não por evolução. Segundo a fórmula apresentada, aquelas unidades com 

desempenho superior a média agregada receberão pelo maior índice entre duas 
opções; ou pela proporção entre a média agregada e a meta de 2030 - IQ, ou 
pelo desempenho entre a linha de base e meta do período atual - IC. 

Considerados os argumentos de que manter-se em um patamar elevado de 
qualidade requer dedicação, e de que eventuais desempenhos abaixo do 

esperado, mas de excelência, deveriam ser premiados e não punidos, torna-se 
relevante discutir o ponto a partir do qual o desempenho seria merecedor de 
Bônus apesar de desempenho aquém do esperado no período presente. Este 

SABR, conforme reiteradas manifestações, acredita ser excessivamente 
permissivo o intervalo estabelecido por enquadrar desempenhos absolutamente 

comuns tanto quanto imediatamente superior a média geral. Tal frouxidão na 
concessão de bônus por desempenho tem o potencial de distorcer a relação 
entre o esforço empreendido no período e recompensa, uma vez que qualquer 

unidade acima da média, independentemente da evolução em relação ao período 
anterior, tem direito a percepção de algum valor. Para além da dimensão da 

proporcionalidade e gradação, há que se pensar na motivação de tal parâmetro 
uma vez que esta não é evidente.  

 

Outra questão, no parecer referente à pactuação de indicadores e metas 
da BR SEE 2013, este SABR destacou frutífera iniciativa que tem sido 

desenvolvida entre a SEE e o Orçamento por Resultados - OpR, com ênfase para 
os indicadores e eixos organizados, além de discorrer sobre a grande 
complementaridade que este esforço possuía com a Bonificação. O esforço de 

revisão do planejamento, na época, se baseou nas diretrizes estratégicas da 
Organização, contidas no Programa Educação: Compromisso de São Paulo 

(Dec. 57.571/2011), e tinha como objetivo identificar a cadeia de resultados 
(resultados finais, intermediários e produtos) necessários para o alcance dos 

objetivos. A partir disto, era o intuito reorganizar o orçamento da Interessada 
conforme esta lógica de resultados. Na oportunidade, ainda se destacou que esta 
é apenas uma de muitas aproximações possíveis para incremento da BR SEE, 

sendo que a sinergia gerada entre institutos de planejamento e gestão poderia 
reforçar a ambos. Conforme os eixos que constavam no PPA, abaixo e no anexo 

I, como possível recorte a ser considerado, bem como possíveis temas a 
possuírem um indicador de desempenho para a BR: 

 
0800 – Gestão Pedagógica da Educação Básica; 

0805 – Parcerias Escola, Comunidade e Sociedade 

Civil; 

0808 – Formação Continuada e Qualidade de Vida 

dos Profissionais da Educação; 

0815 – Manutenção e Suporte da Educação 

Básica; 

0816 – Apoio Administrativo e Suporte Técnico à 

Educação Básica; 

0813 – Integração e Avaliação do Sistema 
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Educacional. 

 
Adicionalmente, a exemplo da BR do CEETEPS, poderiam ser feitos 

controles mais próximos de rotinas, de participação, de evasão, de opinião e de 
estrutura material. Conclusivamente, há que se considerar se há espaço para 
que os recursos não contabilizados para efeitos de BR possam cumprir objetivos 

complementares a melhoria do IDESP.  
 

O reconhecimento das possibilidades de melhoria gerou revisão proposta 
de BR, ocorrida ainda em 2013, com participação da Interessada e de 
representantes da Comissão Intersecretarial. Este esforço findou-se com a 

manutenção da proposta com único indicador, para toda Secretaria, sendo 
adicionada uma dimensão extra – INSE – indicador sobre o nível sócio 

econômico do público das escolas, na forma de um multiplicador. Sobre esta 
adição, este SABR - no parecer de apuração de 2013, alertou sobre a 
insuficiência da medida frente aos objetivos de longo prazo declarados pela 

Secretaria. Paralelamente, o INSE apresenta problemas de concepção e de 
aplicação. Este SABR, em seu parecer, manifestou-se pela inadequada 

atribuição, indiscriminada, linear e não criteriosa de pontuação, de 1 a 10, para 
todas as unidades - de pior para melhor níveis socioeconômicos, agrupadas em 
dez segmentos de mesmo tamanho em unidades. Independentemente da 

discussão se há ou não correlação entre o INSE e o IDESP, um fator que visa 
corrigir distorção há que resguardar proporção a distorção diagnosticada, e não 

atribuir multiplicadores a esmo. Concomitantemente, também há problemas com 
o outro elemento do segundo termo da equação, pois o MOD apresentado pela 
Secretaria, que pondera o INSE, permite que as escolas tenham os ICs 

multiplicados entre 10% e 100%. Ao dimensioná-lo, a Interessada simulou 
cenários e definiu o valor a partir de cálculo baseado na projeção de gastos, 

lógica que fere e reverte o princípio da BR ao estimar matematicamente aquilo 
que se deseja pagar conforme dado desempenho. Por fim, como aprovado, o 
INSE terminou por aprofundar ainda mais a distribuição polarizada de resultados 

entre os grupos abaixo de 0% e acima 120% de IC, sem que por outro lado 
tenha apresentado resultados que corroborem para a redução das distorções 

alegadas inicialmente. A atual proposta apresenta mudanças no valor do MOD 
pela metade, 5%, sendo que, novamente partindo da expectativa de pagamento 
para o desempenho.  

 
Em seguida, o parecer de apuração do SABR 2014 apontou que a 

distribuição polarizada de unidades nos grupos “superação das metas” e “piora 
em relação ao ano anterior”, somada à manutenção da média estável ao longo 

dos anos poderia significar que as unidades, apesar de apresentarem resultados 
positivos, estariam revezando ano sim, ano não, desempenhos merecedores de 
bônus. Desta forma, o avanço registrado em um ano seria perdido no ano 

seguinte, de forma que a bonificação paga não correspondeu a uma melhora 
sustentável e cumulativa, em especial no Ensino Fundamental II e Ensino Médio. 

Na ocasião, elaboramos a hipótese de que esta oscilação ocorreria em torno de 
um patamar estrutural, cuja superação dependeria de um conjunto de iniciativas 
que poderiam ser objeto de mensuração e boas candidatas à inclusão na 

proposta de Bonificação por Resultados. 
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Sob a ótica da estrutura organizacional, entre as mudanças desejáveis já 
emanadas em pareceres anteriores deste SABR estaria a definição, para efeitos 

de BR, de diferentes indicadores conforme responsabilidades dos diferentes 
níveis da estrutura da Secretaria. Sem contrapor a natureza finalística e sintética 
do IDESP, existem lacunas invisíveis ao Bônus, seja pelo nível hierárquico ou 

seja pela natureza da atividade, que contribuem, em maior ou menor medida, 
para melhoria continuada da qualidade de ensino, sendo possível afirmar que a 

mensuração mais próxima destes esforços é desejável. Uma das possibilidades 
para operacionalização de novas abordagens seria atribuir a cada camada 
administrativa, diferentes formas de cálculo de IACM e indicadores selecionados, 

como, por exemplo, fez o IAMSPE com suas áreas no HSPE. Tal modelo 
permitiria maior aderência entre as equipes e as atividades realizadas em seu 

cotidiano, sem que para isto fosse necessário incluir novos indicadores para toda 
a Organização. 

 

Por fim, os resultados da experiência até aqui da BR SEE alertam para a 
necessidade de complementação dos esforços, uma vez que a bonificação isolada 

parece carecer da capacidade de promover as melhorias no ritmo planejado e 
esperado. Os treze anos restantes para atingir o longo prazo, avaliar o esforço 

acumulado, identificar fraquezas e traçar as trajetórias novamente, trazem 
consigo o desafio de integrar novos mecanismos para, complementarmente ao 
pagamento do bônus, possam resultar em melhoria do nível de ensino esperado 

até 2030. O descolamento dos resultados aos objetivos de longo prazo clama 
para revisão necessária da BR SEE, ou, tudo mais constante, aguardar pela 

evitável notícia ao final do prazo.  
 

Novamente, este SABR advoga pela adequação do IDESP como indicador 

de BR, ao mesmo tempo que alerta para sua insuficiência. Conforme pareceres 
anteriores, o IDESP é indicador relevante e deve ter sua fórmula de cálculo 

resguardada para que mantenha a comparabilidade no tempo, sendo não-
recomendável a inclusão de “ponderadores” em sua fórmula. Adicionalmente, 
recomenda-se que se faça esforço para incluir indicadores adicionais e dentro da 

governabilidade da Secretaria, sem privilegiar elementos externos. Na visão 
deste SABR, o modelo atual ainda privilegia parcela pequena dos esforços 

institucionais, havendo ainda grande margem para inclusão de variáveis internas 
à SEE.  

 

 

PARECER DO SERVIÇO DE APOIO À BR 
 

Conforme demonstrado, a proposta para o período de avaliação 2016 não 

traz mudanças quaisquer para a BR da SEE, permanecendo inalteradas as falhas 
verificadas no passado. Pelo exposto, considera-se a proposta inadequada, 

recomendando a inclusão de mais indicadores, inclusive para os diferentes níveis 
organizacionais da SEE, bem como a recomendação que tais esforços sejam 
feitos dentro de uma temporalidade não impeditiva ao instituto da BR para que 
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não haja, a exemplo do período de 2016, completa subversão dos mecanismos 

lógicos subjacentes ao bom funcionamento do bônus, devido a demora na 
decisão, indecisão técnica ou restrição orçamentária. 

Destaque-se, por fim, que a presente proposta de indicadores e metas 
chega mais de três meses após encerrado o período de avaliação, e após a 
chegada do próprio processo de apuração de resultados, subvertendo o 

fluxo lógico e natural de pactuação prévia de indicadores e metas, seguida de 
esforço organizacional, apuração de resultados e pagamento. A Comissão 

Intersecretarial tem responsabilidade crítica em regularizar este processo para 
as próximas BRs junto à interessada. 

ENCAMINHAMENTO 
 

Diante do exposto, encaminhe-se este expediente à Casa Civil para 
deliberação da Comissão Intersecretarial. 
 

 

 

Guilherme Augusto Schneider Gondim  

 

Marcel Magon Rodolpho 

 

Martim Nagayama Nogueira 

 

Raoni Venturieri de Andrade Lima 

 

 

Especialistas em Políticas Públicas 

Serviço de Apoio à Bonificação por Resultados.  

São Paulo, 03 de abril de 2017. 
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ANEXO I 
 

GESTÃO PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Concretizar o processo de ensino e aprendizagem, para o educando construir as competências e 
habilidades esperadas, atitudes, valores culturais e éticos necessários para sua constituição plena 
como pessoa, cidadão consciente, qualificado para o trabalho e capaz de gerar valor para a 
sociedade, promovendo a inclusão de grupos específicos, com igualdade de condições para o acesso 
ao sistema de ensino. 

Sugestão de mensuração Justificativa 

IDESP (inclusão de mais disciplinas) O IDESP é uma importante fonte de informações a respeito do 
nível de aprendizagem dos alunos da rede pública e, como 
principal indicador de resultado, deve permanecer na cesta de 
indicadores da BR da SEE. Entretanto, é recomendável incluir 
outras disciplinas (além de português e matemática) para 
avaliar o desempenho dos alunos de forma mais global e 
contemplar o trabalho dos profissionais dedicados a estas 
outras disciplinas. 

Aulas previstas vs. Aulas realizadas A não realização de uma aula prevista, seja por absenteísmo 
ou pela inexistência de professor contratado, ou por outros 
motivos supervenientes, implica na não-transmissão do 
conteúdo programático e acarreta posterior atraso e perda de 
qualidade na implementação do currículo. 

Número médio de horas-aula 
diárias 

A permanência do jovem dentro da escola, ainda que em 
atividades físicas, de reforço escolar e atividades para-
didáticas, estimula o aprendizado e contribui para uma maior 
identificação do aluno com a sua escola. 

Proporção de escolas em regime 
de Tempo Integral 

Um dos pilares do programa Educação: Compromisso de São 
Paulo é a adoção gradual da escola de tempo integral, e se 
baseia no pressuposto de que quanto mais tempo e quanto 
mais atividades o alunos possui dentro da escola, maior a sua 
aprendizagem. 

Homogeneidade do desempenho 
das Unidades de Ensino 

A mensuração da homogeneidade de desempenho no sistema 
de ensino é desejável por permitir orientar a busca por um 
padrão de qualidade, bem como refletir o esforço realizado em 
prol do acompanhamento e auxílio às unidades com pior 
desempenho. 

 

 

PARCERIAS ESCOLA, COMUNIDADE E SOCIEDADE CIVIL 

Promover parcerias e ações de cooperação, tendo como base a matriz curricular integrando escolas, 
comunidades e diversos segmentos da sociedade civil, especialmente instituições de ensino superior, 
para a execução de projetos que concorram para a redução das vulnerabilidades das comunidades 
intra e extraescolares, visando a autonomia das escolas e a melhoria da qualidade da educação 
básica. 
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Sugestão de mensuração Justificativa 

Nível de comunicação e 
envolvimento com os pais 

A informação sobre o desempenho e comportamento do 
aluno, e o interesse e a participação dos pais são fundamentais 
para gerar incentivos à aprendizagem nos alunos, à melhor 
resolução de conflitos e para a melhoria de desempenho da 
própria instituição de ensino. Pode-se mensurar, por exemplo, 
a proporção de pais que recebem comunicados escolares, ou a 
proporção de pais que participam de reuniões e outras 
atividades escolares relacionadas ao aprendizado de seus 
filhos. 

Nível de envolvimento com a 
comunidade 

O envolvimento das escolas e diretorias de ensino com a 
comunidade e com organizações como as Associações de Pais 
e Mestres e grêmios estudantis promove a valorização do 
ambiente escolar, a melhor resolução de conflitos e uma maior 
facilidade para encontrar soluções para problemas localizados, 
de forma participativa e transparente. Pode-se mensurar, 
dentre outras coisas, a realização de reuniões e eventos na 
escola e a participação nestes, bem como a realização, no 
espaço escolar, de atividades não diretamente associadas ao 
ensino básico (esportivos, culturais, lazer, etc.)  

Realização de pesquisa de 
avaliação - alunos 

As impressões dos alunos a cerca de sua escola e dos 
elementos associados à sua aprendizagem são de fundamental 
importância para a geração de informações úteis para a 
implementação de melhorias. Adicionalmente, o processo 
participativo com o principal interessado da política pública de 
educação gera maior identificação e envolvimento dos alunos 
com a escola e com o seu processo de aprendizagem. Poderia 
ser mensurada a proporção de respostas frente ao total 
possível. 

Realização de pesquisa de 
avaliação - pais 

As impressões dos pais em relação à escola e ao desempenho 
escolar dos filhos são de fundamental importância para a gerar 
de informações úteis para a implementação de melhorias. 
Adicionalmente, o processo participativo com os pais gera 
maior cobrança por desempenho tanto nos alunos quanto da 
instituição de ensino. Poderia ser mensurada a proporção de 
respostas frente ao total possível. 

Realização de pesquisa de 
avaliação - professores 

As impressões dos professores a cerca das condições de 
trabalho e das principais dificuldades encontradas para 
desempenhar o seu trabalho com qualidade são cruciais para a 
gerar informações úteis para a implementação de melhorias. 
Poderia ser mensurada a proporção de respostas frente ao 
total possível. 

Realização de pesquisa de 
avaliação - diretores de escola 

As impressões dos diretores de escola a cerca dos desafios da 
gestão adequada de uma instituição de ensino são de grande 
importância para a gerar informações úteis para a 
implementação de melhorias. Poderia ser mensurada a 
proporção de respostas frente ao total possível. 
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FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIDADE DE VIDA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

Realizar a expansão de competências e habilidades dos profissionais, incentivando o aprendizado e a 
implementação de metodologias pedagógicas e práticas de gestão inovadoras e adequadas ao 
contexto dos alunos, para a evolução da qualidade da educação. Desenvolver projetos e ações para a 
saúde e qualidade de vida dos profissionais, através de parcerias com Secretarias de Estado e 
instituições afins. 

Sugestão de mensuração Justificativa 

Horas de treinamento e 
capacitação 

A capacitação e o aperfeiçoamento contínuo é fundamental 
para que o corpo docente e os demais funcionários associados 
à gestão da educação básica estejam aptos a efetuar um 
trabalho com qualidade e aderente às mais modernas técnicas 
e metodologias de ensino e de gestão. 

Violência escolar A violência dentro da instituição de ensino e, mais 
especificamente, na sala de aula, é um dos principais fatores 
que degradam as condições de trabalho do corpo docente, 
cuja capacidade de impor disciplina dentro da sala de aula fica 
prejudicada e, consequentemente, torna o processo de 
transmissão de conhecimento mais estressante e com menor 
eficácia. O objetivo desta categoria de mensuração é trazer o 
problema à tona e medir o quão efetivas estão sendo as 
medidas de prevenção à violência escolar. 

Rotatividade dos professores Um dos resultados finais esperados do programa Educação: 
Compromisso de São Paulo é tornar a carreira do magistério 
uma das 10 mais admiradas e desejadas do Estado. Um modo 
de quantificar o quanto atrativa e desejada é a carreira é 
mensurar o nível de desistência dos profissionais contratados. 

Proporção de docentes em 
exercício em apenas uma 
instituição 

A rotina de trabalho do professor em uma única instituição de 
ensino favorece a criação de vínculos com os alunos e a melhor 
identificação de necessidades de adaptação da metodologia de 
ensino, permite uma maior integração com a equipe 
pedagógica escolar e reduz o estresse e o cansaço decorrentes 
de vários deslocamentos diários, de forma que todos estes 
fatores contribuem para um trabalho pedagógico de melhor 
qualidade e uma melhor qualidade de vida para o professor. 

 

 

MANUTENÇÃO E SUPORTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Garantir condições para que progressivamente todos tenham direito à educação de qualidade, 
através de adequada oferta de vagas e ambiente propício ao desenvolvimento das atividades 
escolares, através da provisão de serviços à educação básica, que contribuam para acesso e 
permanência, tais como estruturas físicas adequadas, transporte, alimentação escolar e 
recursos de tecnologia da informação. 

APOIO ADMINISTRATIVO E SUPORTE TÉCNICO À EDUCAÇÃO BÁSICA 
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Garantir o funcionamento adequado dos setores administrativos da Secretaria da Educação, 
através da provisão de estrutura física adequada, do acesso a recursos de tecnologia de 
informação e comunicação e a modelos de gestão que propiciem o ambiente favorável à 
contribuição da estrutura da Secretaria da Educação à evolução da qualidade da educação. 

Sugestão de mensuração Justificativa 

Adequação de infra-estrutura 
física 

A adequação e disponibilidade de infra-estrutura física é 
fundamental para que o processo de aprendizagem e a 
realização de outras atividades educacionais possam ser 
desempenhadas de forma mais eficaz, efetiva, eficiente e 
prazerosa para alunos e profissionais envolvidos. Poderão 
ser avaliados: 
- condições de iluminação e ventilação das salas de aula; 
- existência e adequação de bibliotecas ou salas de leitura; 
- existência e adequação de locais e equipamentos para a 
prática esportiva; 
- existência e adequação de salas e equipamentos de 
informática e conexão banda larga; 
- condições de limpeza e manutenção predial; 
- entrega de material dentro do prazo determinado. 

 

 

INTEGRAÇAO E AVALIAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL 

Elaborar e manter processos de monitoramento da educação básica oferecida pelo sistema público 
de ensino paulista, através de avaliações de rendimento escolar, avaliações de projetos e programas 
educacionais e construção de indicadores de acompanhamento, assim como acompanhar o sistema 
municipal de ensino quanto às responsabilidades estabelecidas na Lei de Diretrizes Básicas da 
Educação - LDB. 

Sugestão de mensuração Justificativa 

A própria implantação de uma Bonificação por Resultados que contemple os esforços de toda a 
organização atende aos objetivos do Programa de Integração e Avaliação do Sistema Educacional, e 
também está alinhada com a orientação estratégica da SEE de criar mecanismos operacionais e 
financeiros que mobilizem toda a Organização em prol do alcance dos resultados finais desejados e 
expressos no programa Educação: Compromisso de São Paulo. 
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Nota Técnica GIAPP Nº 03/2018 

 
Expediente: SEE 032/4444/2017 

 
Interessado: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo 
 

Assunto: BR SEE 2017 - Apuração dos Resultados da Bonificação por 
Resultados da Secretaria da Educação, referente ao período de 

avaliação de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2017, para fins de 
pagamento do valor de BR, nos termos da Lei Complementar nº 
1.078, de 17 de dezembro de 2008. 

   
 

 
 

Ilmos. Srs. Secretários da Comissão Intersecretarial, 

 

O presente processo trata da apuração dos resultados da Bonificação 

por Resultados (BR) da Secretaria de Estado da Educação – SEE, para o 

exercício de 2017. A concessão da BR para esta Secretaria é regida pela Lei 

Complementar nº 1.078, de 17 de dezembro de 2008. 

 

Conforme prevê o Decreto 56.125, de 23 de agosto de 2010, o 

pagamento da Bonificação por Resultados somente poderá ser realizado após a 

aprovação dos resultados pela Comissão Intersecretarial (CI), constituída, neste 

caso, por Secretaria de Planejamento e Gestão, Secretaria de Fazenda, 

Secretaria de Governo e Casa Civil. 

 

O mesmo Decreto estipula, ainda, em seu art. 3º, alterado pelo 

Decreto 62.598, de 29 de maio de 2017, que incumbe ao Grupo Técnico de 

Indicadores e Avaliação de Políticas Públicas (GIAPP), vinculado à Secretaria de 

Planejamento e Gestão (SPG), subsidiar tecnicamente a Comissão 

Intersecretarial, no que diz respeito ao acompanhamento e validação do Índice 

de Cumprimento de Metas (IC) dos indicadores e, consequentemente, do Índice 

Agregado de Cumprimento de Metas (IACM). 

 

 

Neste contexto, segue nosso parecer. 
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1. HISTÓRICO 

 

O presente processo, que é o mesmo que trata da pactuação dos 

indicadores 2017, foi recebido pelo GIAPP em 21/08/2017, para análise da 

proposta de indicadores referentes à bonificação de 2017. Após troca de e-mails 

e conversas com a interessada, foi emitido parecer de pactuação em 

21/09/2017. 

O GIAPP recebeu o processo novamente em 02/02/2018, com a 

apuração dos resultados, considerando os indicadores publicados na Resolução 

Conjunta CC/SG/SF/SPG nº 13, de 01/12/2017, e metas publicadas por 

Resolução interna da SEE (Resolução SEE nº 75, de 27/12/2017). 

 

2. INDICADORES E METAS 

 

 A Resolução Conjunta CC/SG/SF/SPG nº 13, de 01/12/2017 (fls. 

149-154), estabeleceu, por meio de seu artigo 1º, três indicadores globais para 

a Secretaria da Educação: 

 

I – Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo 

(IDESP) do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental da rede estadual de ensino; 

II – Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo 

(IDESP) do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental da rede estadual de ensino; e 

III – Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo 

(IDESP) do Ensino Médio da rede estadual de ensino. 

 

O IDESP é depreendido do resultado das provas realizadas pelos 

alunos das unidades escolares avaliadas, em um exame anual chamado 

SARESP, ponderado pelo indicador de fluxo, que representa a proporção de 

alunos aprovados no respectivo ciclo de ensino. 
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Para cada ciclo de ensino, nas unidades escolares, é calculado um 

Índice de Cumprimento de Metas (IC):  

 

    
                                         

                                   
  

 

onde: 

 IDESP Linha de Base é o IDESP obtido por aquela unidade 

escolar, naquele ciclo de ensino, no ano anterior. 

 

Simultaneamente, também é calculado o Índice de Qualidade (IQ), 

que busca reconhecer as escolas que estão em um nível de qualidade mais 

próximo do objetivo de longo prazo (2030). Sua fórmula de apuração é: 

 

    
                                    

                                 
  

 

onde: 

 IDESP Rede 2017 é o IDESP agregado de todas as escolas da 

rede, naquele determinado ciclo de ensino em 2017. 

 

Finalmente, o pagamento do bônus é vinculado ao Índice de 

Cumprimento de Meta (ICM), também chamado de Parcela de Cumprimento de 

Meta (PCM), que seleciona o maior dos valores entre o IC e o IQ, e o multiplica 

por um fator que busca ponderar a dificuldade encontrada pelas escolas 

localizadas em áreas com maior vulnerabilidade social (INSE). O cálculo do ICM 

é feito do seguinte modo: 

 

                                   

 

onde: 

 INSE (índice de Nível Sócio Econômico) varia de 0 (melhores 

condições socioeconômicas) a 10 (piores condições); 
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 MOD é um modulador do peso do INSE, estabelecido em 10%. 

 

Cada escola possui uma linha de base e uma meta distintas, bem 

como o seu próprio INSE, de modo que as bonificações são individualizadas 

para cada ciclo, em cada escola. 

 

Para a rede como um todo, foram estabelecidas as seguintes metas 

para os três ciclos, conforme Resolução Conjunta CC/SG/SF/SPG – 14, de 

01/12/2017: 

I – 5,53 (cinco inteiros e cinquenta e três centésimos) e 7,00 (sete 

inteiros) para 2017 e 2030, respectivamente, para o índice de desenvolvimento 

da educação do Estado de São Paulo (IDESP) do 1º ao 5º ano do ensino 

fundamental da rede estadual de ensino; 

II – 3,13 (três inteiros e treze centésimos) e 6,00 (seis inteiros) para 

2017 e 2030, respectivamente, para o índice de desenvolvimento da educação 

do Estado de São Paulo (IDESP) do 6º ao 9º ano do ensino fundamental da 

rede estadual de ensino; e 

III – 2,46 (dois inteiros e quarenta e seis centésimos) e 5,00 (cinco 

inteiros) para 2017 e 2030, respectivamente, para o índice de desenvolvimento 

da educação do Estado de São Paulo (IDESP) do ensino médio da rede estadual 

de ensino. 

 

Cabe destacar que o valor do Índice de Cumprimento de Metas (ICM) 

pode variar de zero a 1,2 (ou 120%), sendo considerados zero os resultados 

negativos, e limitados a 120% os resultados superiores a este valor, conforme 

Resolução Conjunta CC/SG/SF/SPG nº 13, de 01/12/2017. O pagamento 

associado a ICM superior a 100%, contudo, depende de autorização de 

pagamento adicional, conforme minuta de Resolução Conjunta CC/SG/SF/SPG 

proposta às fls. 160-161, em linha com o disposto no artigo 9º da Lei 

Complementar nº 1.078, de 17 de dezembro de 2008. 
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3. APURAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Conforme estipula o artigo 3º do Decreto 56.125, de 2010, alterado 

pelo Decreto 62.598 de 29 de maio de 2017, compete ao GIAPP validar os 

cálculos do Índice Agregado de Cumprimento de Metas, base para o cálculo do 

bônus a que o servidor tem direito, observados os requisitos das normas que 

regulamentam a BR do órgão. Para tanto, foram analisadas as bases de dados 

recebidas por meio de arquivo eletrônico em CD-ROM, as quais tratam da 

apuração dos resultados efetuada pela Secretaria de Educação. 

 

No arquivo de Excel denominado “Idesp_2017” estão listadas todas 

as escolas da rede, com as respectivas variáveis necessárias para o cálculo do 

Índice de Cumprimento de Meta (ou Parcela de Cumprimento de Meta – PCM), 

como linha de base, meta, IC, IQ e NSE, divididos por ciclo de ensino. 

 

Pelo exame desse arquivo, constatou-se que, para cada escola, o 

resultado do cálculo do Índice de Cumprimento de Metas para cada nível 

de ensino está correto e respeitou o limite de 1,20, conforme previsto no 

artigo 10º da Resolução Conjunta CC/SG/SF/SPG nº 13, de 01/12/2017. 

 

Da mesma forma, o cômputo do desempenho geral de cada unidade 

escolar, em que são somados, de forma proporcional ao número de alunos que 

realizaram as provas, os Índices de Cumprimento de Metas de cada ciclo 

escolar (1º e 2º Fundamentais e o Ensino Médio), está correto e respeitou o 

limite de 1,20. 

 

O cálculo efetuado pela Pasta referente ao desempenho (ICM) das 

Diretorias de Ensino e da Administração Central, a partir do ICM das escolas, 

está correto. O cálculo do IDESP dos anos iniciais do Ensino Fundamental das 

Diretorias de Ensino de Guarulhos Norte e Mogi das Cruzes apresentou 

discrepância em relação à reprodução do cálculo feita pelo GIAPP. Tal 
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discrepância, contudo, foi informada à SEE (fls. 311-313), que enviou novo 

arquivo, com o cálculo corrigido. Esta discrepância, contudo, não afetou o 

cálculo do ICM médio destas diretorias, pois tal média tem como base o ICM 

das escolas e não o IDESP médio de cada diretoria. Em relação à dúvida sobre a 

base para pagamento de BR para os servidores de unidades de ensino ou ciclos 

de ensino que contam com desempenho em 2017, mas que não tinham 

histórico de desempenho e, por isso, não tiveram o ICM calculado, a SEE 

indicou que estes casos estão contemplados em resolução própria da SEE, que 

estabelece normas relativas à Bonificação por Resultados. Em resumo, foi 

apontado que os servidores da etapa que não conta com ICM receberão com 

base no ICM médio da escola e os servidores que porventura estejam em uma 

escola que não conta com ICM receberão com base no ICM da respectiva 

Diretoria de Ensino (fls. 311-313).  

 

A seguir, analisaremos brevemente o desempenho obtido e 

retomaremos as recomendações relativas à melhoria das propostas futuras de 

BR da Secretaria da Educação. 

 

 

3.1. IDESP  

 

Em relação ao primeiro ciclo escolar, a Secretaria de Educação obteve 

em 2017 um IDESP agregado de 5,33, resultado abaixo da meta de 5,53 e do 

IDESP de 2016, de 5,40. Pode-se observar, assim, uma interrupção da 

trajetória de melhora sistemática do órgão no que tange ao Ensino 

Fundamental I, que tem como meta IDESP 7,00 para 2030: 
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Para o Ensino Fundamental II, a Secretaria de Educação obteve, em 

2017, um IDESP agregado de 3,21, frente ao resultado de 2,93 de 2016. 

Houve, portanto, avanço significativo em relação ao ano anterior, com 

superação da meta de 3,13 para o IDESP de 2017 deste ciclo de ensino. Nota-

se, contudo, que o resultado obtido é levemente inferior à meta que havia sido 

proposta para 2016, quando houve queda no desempenho agregado da 

instituição, o que expõe limitações do modelo quando há queda de 

desempenho.  

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Meta 3,35  4,01  4,10  4,38  4,41  4,46 4,90  5,38  5,53  

Resultado 3,86  3,96  4,24  4,28  4,42  4,76 5,25  5,40  5,33  

Meta 2030 7,00  7,00  7,00  7,00  7,00  7,00  7,00  7,00  7,00  

 3,00  

 4,00  

 5,00  

 6,00  

 7,00  
ID

ES
P

 d
a 

R
e

d
e

 

Evolução E. Fundamental I 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Meta 2,63  2,95  2,71  2,76  2,63  2,64 2,79  3,23  3,13  

Resultado 2,84  2,52  2,57  2,50  2,50  2,62 3,06  2,93  3,21  

Meta 2030 6,00  6,00  6,00  6,00  6,00  6,00  6,00  6,00  6,00  

 2,00  

 3,00  

 4,00  

 5,00  

 6,00  

ID
ES

P
 d

a 
R

e
d

e
 

Evolução E. Fundamental II 
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No ensino médio, ainda que o resultado de 2,36 para o IDESP de 

2017 seja superior ao valor de 2,30 de 2016, ele foi inferior à meta de 2,46 

para 2017, o que torna mais desafiador o atingimento da meta de longo 

prazo para este ciclo de ensino.   

 

 

 

 

3.2. Distribuição dos Índices de Cumprimento de Meta (ICs): 

 

Como costuma ocorrer todos os anos, os Índices de Cumprimento de 

Metas das escolas, segundo o ciclo de ensino, concentra-se nos valores zero e 

120%, sendo relativamente poucas as unidades de ensino com desempenho 

intermediário, o que reforça a pouca relevância prática de multiplicadores do 

desempenho, como a combinação INSE/MOD, conforme apontamento feito em 

ata de reunião entre a SPG e SEE (fl. 105). Uma possível explicação para a 

concentração do desempenho nestes extremos, conforme indicado em 

pareceres anteriores, é a faixa estreita entre linha de base e meta, no caso de 

parte significativa das escolas. 

Conforme exploraremos em recomendação adiante, a adoção de 

indicadores adicionais na Bonificação de 2018 da Secretaria da Educação pode 

contribuir para que este padrão de desempenhos concentrados em extremos se 

altere, já que novos indicadores podem ter desempenho diverso do indicador 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Meta 2,00 2,06 1,99 1,97 2,01 1,94 2,05 2,39 2,46 

Resultado 1,98 1,81 1,78 1,91 1,83 1,93 2,25 2,30 2,36 

Meta 2030 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

 1,50  

 2,50  

 3,50  

 4,50  

 5,50  

 6,50  

ID
ES

P
 d

a 
R

e
d

e
 

Evolução Ensino Médio 
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único atualmente adotado, o que pode implicar em Índices Agregados de 

Cumprimento de Metas mais diversificados. 

 

 

  

  

4. COMENTÁRIOS E RECOMENDAÇÕES 

 

Conforme análise feita no momento de proposição de indicadores e 

metas da BR de 2017 (fls. 77-90), algumas mudanças devem ser feitas para o 

próximo ciclo de Bonificação por Resultados da Secretaria da Educação. As 

alterações necessárias para 2018, retomadas em reunião entre representantes 

da SEE, da Secretaria de Planejamento e Gestão e da Casa Civil (fl. 105), 

consistem em: 

 

a. Exclusão dos multiplicadores INSE e MOD: como já 

adiantado, o efeito prático de considerar o multiplicador que 

compense, de alguma forma, o nível socioeconômico dos alunos, 

aumentando o Índice de Cumprimento de Metas das escolas 

conforme mais baixo o nível socioeconômico dos alunos, é 

pequeno, já que a maioria das escolas se concentra em 

desempenhos iguais a zero ou 120%. Desta forma, o multiplicador 

está afetando o Índice de Cumprimento de Metas de um número 
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relativamente baixo de escolas (fl. 105). Além disso, como 

apontado às fls. 81-85, o INSE médio das escolas está associado 

ao nível de desempenho em determinado ano, mas não 

necessariamente à variação do desempenho de uma mesma 

escola entre dois ou mais anos. Isto é, desde a adoção do 

INSE/MOD, não foram elaborados estudos que indiquem que a 

variação do desempenho médio de uma escola dependa do nível 

socioeconômico médio de seus alunos, o qual, em princípio, não 

varia. Por fim, o valor utilizado para o Modulador (MOD) não 

conta, até o momento, com argumentos ou estudos que 

sustentem o valor utilizado de 0,1, que implica em valor dobrado 

do ICM para escolas de menor INSE, relativamente às de maior 

INSE. 

b. Adoção de indicadores adicionais: como indicado na 

manifestação elaborada no momento de proposição de indicadores 

e metas (fls. 85-86) e registrado na ata de reunião entre SGP, 

Casa Civil e SEE (fl. 105), a bonificação por resultados da 

Secretaria da Educação de 2018 deverá adotar mais de um 

indicador. O indicador atual deverá permanecer na cesta de 

indicadores da pasta, com peso superior ao dos demais 

indicadores, mas novos indicadores deverão constar na proposta 

de 2018, que deve ser elaborada e apresentada aos servidores da 

SEE e à Comissão Intersecretarial já no início do período de 

avaliação, para que todos trabalhem durante o ano tendo em vista 

a nova dimensão de desempenho a ser considerada. Ressaltamos 

que a inclusão de indicadores adicionais é útil por: 1) possibilitar a 

consideração de outros tipos de resultados a serem mensurados e 

atingidos; 2) viabilizar a inclusão de indicadores de processos, os 

quais devem estar associados à melhoria dos resultados 

educacionais da rede; 3) permitir que diferentes níveis de atuação 

(escolas, diretorias de ensino, administração central) sejam 

apropriadamente avaliados; 4) possibilitar que as diferentes 

coordenadorias da SEE tenham indicadores próprios, associados 
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às suas funções e a seus resultados; e 5) ter potencial para 

minimizar o comportamento extremo do ICM das escolas, já que 

tal índice será constituído por uma média de desempenhos de 

diferentes indicadores. Isto é, espera-se que a variabilidade de 

desempenho entre os indicadores considerados implique em 

comportamento médio dos ICM mais estável e menos concentrado 

nos extremos de zero e 120%, como ocorre atualmente. 

 

c. Consideração do ENEM como substituto do Saresp para o 

Ensino Médio: por fim, como apontado em ata que consta na 

folha 105 deste processo, relembramos a necessidade de estudos 

acerca da possibilidade/viabilidade/pertinência da adoção do ENEM 

como instrumento de avaliação das escolas da rede estadual que 

oferecem Ensino Médio, com o propósito de servir de base para o 

pagamento de bonificação por resultados. 

 

Ressaltamos que estes três pontos foram tratados em reunião entre 

representantes da SPG, da SEE e da Casa Civil e implicam em mudanças para a 

proposta de bonificação de 2018, ainda que cada item necessite ser melhor 

explorado em trabalho conjunto entre a SEE e as secretarias envolvidas no 

processo de avaliação e aprovação de propostas e resultados da BR da 

Secretaria da Educação. 

 

 

 

5. PARECER  

 

A apuração, conforme consta dos arquivos apresentados, está de 

acordo com as normas legais vigentes. Desta forma, o GIAPP, uma vez que 

foram sanadas as dúvidas e imprecisões acerca das informações contidas no 

processo, não apresenta óbices à aprovação dos resultados pelos senhores 

Secretários que compõem a Comissão Intersecretarial, com sugestão de que a 
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aprovação de nova proposta da Interessada seja condicionada a revisão 

tempestiva de sua BR para 2018, conforme necessidades já identificadas desde 

2014 e até o presente não solucionadas. 

 

 

6. ENCAMINHAMENTO  

 

Diante do exposto, encaminhe-se este expediente para o Secretário-

Chefe da Casa Civil, que preside a Comissão Intersecretarial, conforme a Lei 

Complementar 1.078/2008, para ciência e demais providências.  

 

 

Carmem Celia Granziera Miyake 

 

 

Fernando Vizotto Galvão 

 

 

Raoni Venturieri de Andrade Lima 

 

 

Grupo Técnico de Indicadores e Avaliação de Políticas Públicas 

São Paulo, 20 de fevereiro de 2018. 
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Nota Técnica GIAPP 07/2017  

Expediente:   SEE 032/4444/2017 

 Interessado: Secretaria Estadual de Educação - SEE 

Assunto: Bonificação por Resultados – BR – Proposta de Indicadores 

e Metas, relativa ao exercício de 2017. 

 

 

Ilmos. Srs. Secretários da Comissão Intersecretarial, 

 

O presente processo trata da proposta de indicadores, acompanhados 

de seus critérios de apuração, bem como das metas da Bonificação por 

Resultados (BR) da Secretaria de Estado de Educação – SEE, para o exercício de 

2017. A concessão da BR para esta Pasta é regida pela Lei Complementar nº 

1.078, de 17 de dezembro de 2008. 

 

Conforme estabelece o art. 6º da referida Lei Complementar, cabe à 

Comissão Intersecretarial (CI) – constituída pelos Srs. Secretários de 

Planejamento e Gestão (SPG), Fazenda (SF), Governo (SG) e da Casa Civil (CC), 

que preside a referida Comissão – a definição dos indicadores e metas da 

Secretaria da Educação, mediante proposta da Pasta. 

 

Estipula ainda o Decreto 56.125 de 2010, em seu art. 3º, alterado pelo 

Decreto 62.598 de 29 de maior de 2017, que incumbe ao Grupo Técnico de 

Indicadores e Avaliação de Políticas Públicas, vinculado à Secretaria de 

Planejamento e Gestão (SPG), subsidiar tecnicamente a Comissão 

Intersecretarial no que diz respeito à definição dos indicadores, metas e linhas 

de base para a Bonificação por Resultados.  

 

Neste contexto, segue nosso parecer. 
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HISTÓRICO DE TRAMITAÇÃO DA PROPOSTA 
 

18/08/2017 – Abertura do Processo 

21/08/2017 – Envio do processo ao GIAPP 
 

A PROPOSTA DE BONIFICAÇÃO POR RESULTADOS 
 

  - Fls. 04 a 15: Proposta de indicadores da BR 2017 
  - Fls. 20 a 35: Proposta inicial de Minuta de Indicadores BR 2017 

  - Fl. 37: Minuta de Metas BR 2017 
  - Fls. 38 a 42: Email com questionamentos e respectivas respostas 

  - Fls. 43 a 58: Nota Técnica do Programa de Qualidade da Escola 
  - Fls. 59 a 65: Proposta de indicadores da BR 2017 corrigida 
  - Fls. 66 a 73: Minuta de Indicadores BR 2017 corrigida  

 

Informações e Considerações Gerais 
 

Para o presente período de avaliação, com início retroativo a 01 de janeiro 
de 2017 e final em 31 de dezembro do mesmo ano, foi proposto pelo Secretário 

da Educação o seguinte indicador. 
 

Indicador Peso 

IDESP – Índice de Desenvolvimento da Educação 

do Estado de São Paulo 

100% 

 
  

Da mesma forma que em anos anteriores, propõe-se o cálculo do IDESP 
de forma separada para os três níveis de ensino: Fundamental I e II, e Ensino 
Médio. 



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

Grupo Técnico de Indicadores e Avaliação de Políticas Públicas 
 

3 
 

 

A proposta de bonificação para 2017 repete a formulação adotada desde 
2013 que, para o cálculo do Índice de Cumprimento de Metas (ICM) de cada 

etapa de ensino, de cada escola, utiliza o maior valor obtido entre Índice de 
Cumprimento (IC) e Índice de Qualidade (IQ), multiplicados por fatores que se 
propõem a corrigir distorções que possam ser causadas pelo Nível 

socioeconômico dos alunos. A fórmula proposta tem seus componentes indicados 
abaixo:  

 

                                        

Em que: 

                                   

         
                   

                  
  

                                   
                     

                    
   

                                                                

                                     

              

 

E: 

            

                             
                                  

 
     

AB=
                                                

                         
 

B=
                                      

                         
 

Ad=
                                        

                         
 

Av=
                                        

                         
 

IF=
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Recomendações Pretéritas e Proposta 2017 
 

Desde que adotada em 2013, a formulação proposta tem recebido críticas 
quanto à utilização feita do IQ, do INSE e do MOD. Além disso, as propostas de 

bonificação por resultados da SEE têm recebido recorrentes recomendações de 
inclusão de outros indicadores, para além do IDESP. Por fim, a efetividade do 

instrumento, em termos de sua contribuição para a promoção de melhorias dos 
resultados das escolas, tem sido questionada, ao menos na forma como tem sido 

implementado, já que a evolução positiva esperada para os resultados, rumo às 
metas de 2030, não tem sido observada, sendo comum o retrocesso, oscilação 
ou estagnação dos resultados, para boa parte das escolas. Retomamos 

brevemente estes pontos: 
 

O uso feito do Índice de Qualidade (IQ): o IQ tem como propósito 
“dar maior justeza ao processo reconhecendo o esforço de escolas com 
desempenho superior à média da rede, que por condições conjunturais não 

atingiram a meta naquele ano específico”1. Em princípio, o objetivo parece ser 

premiar, de alguma forma, as escolas que, apesar de não terem evoluído de um 
ano para o outro, se mantiveram acima do desempenho médio da rede. O 
desempenho médio de cada etapa, de 2007 a 2016, consta na tabela abaixo, 

assim como as metas de longo prazo (2030). 
 

 
Etapa de 
ensino 

Desempenho médio da rede estadual Meta 
2030 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Anos iniciais EF 3,23 3,25 3,86 3,96 4,24 4,28 4,42 4,76 5,25 5,40 7,00 

Anos finais EF 2,54 2,60 2,84 2,52 2,57 2,50 2,50 2,62 3,06 2,93 6,00 

Ensino Médio 1,41 1,95 1,98 1,81 1,78 1,91 1,83 1,93 2,25 2,30 5,00 

 

 
Pode-se notar que, de acordo com o histórico de desempenho médio da 

rede estadual, estar acima da média não significa necessariamente ter um bom 

desempenho. Pior do que isso, não significa estar caminhando consistentemente 
rumo às metas de longo prazo, já que o desempenho global (médio) da rede 

avança e retrocede no tempo, ao menos no caso dos anos finais do Ensino 
Fundamental e no Ensino Médio. Dito de outra forma, se a intenção do IQ é 
premiar/incentivar escolas que estão acima da média, pode ser que essas 

escolas estejam sendo premiadas por permanecerem com desempenho estável 
em um nível distante da meta de longo prazo, já que o resultado médio da rede 

não apresenta evolução consistente (no caso dos anos finais do EF e do Ensino 
Médio). 

Além do exposto, como a própria SEE argumenta em relação à utilização 

do INSE, a condição socioeconômica dos alunos pesa sobre o desempenho, 
sendo possível que as escolas que permanecem acima da média simplesmente 

contem com alunos de nível socioeconômico acima da média. Feita uma 

                                                           
1
 O texto foi retirado de resposta da SEE, enviada por email, a questionamentos feitos em relação a 

determinados pontos da proposta de bonificação de 2017. O email com questionamentos e a resposta estão 
disponíveis nas folhas 38-42 deste processo. 
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simulação, a título de exemplo, a partir dos dados enviados pela SEE, notamos 

que 67% das escolas que contam com resultados para os anos finais do Ensino 
Fundamental em 2016 acima da média, têm INSE menor ou igual ao valor 

intermediário do índice (5). No caso do Ensino Médio, esse valor é de 70%. 
Neste sentido, o incentivo proveniente do IQ pode estar relacionado, em boa 
parte dos casos, não aos esforços das escolas para se manterem acima da 

média, mas sim ao perfil dos alunos que estudam nessas escolas. 
Diante do exposto, assim como indicado em pareceres anteriores, o IQ 

não parece estar cumprindo totalmente o propósito para o qual criado, já que, 
em alguns casos, pode estar não premiando um esforço das escolas para se 
manterem acima da média da rede. 

A alternativa ao IQ seria a adoção de indicadores para além do IDESP, que 
de fato mensurassem iniciativas ou atividades das escolas que pudessem 

representar esforços de melhoria do ensino. Deixamos este tema, contudo, para 
um tópico específico. 

 

 
 

O uso feito do INSE e do MOD: o nível socioeconômico dos alunos tem 
sido relatado como o principal determinante do desempenho escolar em testes 

de larga escala. Diante disso, a SEE introduziu este fator no cálculo do ICM de 
cada escola, para que a influência da condição social dos alunos sobre o 
desempenho da escola seja, de alguma forma, considerada e compensada. 

Assim, escolas com alunos de baixo INSE “ganham mais pontos” no ICM, 
relativamente às escolas de alto INSE. A tabela abaixo, elaborada com base em 

desempenhos fictícios, ilustra o funcionamento do INSE, em conjunto com o 
MOD. 

 

 

Escola IC ou IQ INSE MOD ICM 

A 30% 0 0,1 30% 

B 30% 1 0,1 33% 

C 30% 2 0,1 36% 

D 30% 3 0,1 39% 

E 30% 4 0,1 42% 

F 30% 5 0,1 45% 

G 30% 6 0,1 48% 

H 30% 7 0,1 51% 

I 30% 8 0,1 54% 

J 30% 9 0,1 57% 

K 30% 10 0,1 60% 

 
 
Como pode ser observado, o INSE tem escala que varia de 0 a 10, de 

forma inversamente proporcional ao nível socioeconômico dos alunos. Assim, 
uma escola com alunos no nível socioeconômico mais baixo tem INSE 10 e uma 

escola em que os alunos atingem o nível socioeconômico mais alto tem INSE 0. 
Combinado com o valor de 0,1 (10%) do Modulador (MOD), a escola de INSE 10 
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tem seu ICM dobrado; a escola com INSE intermediário (INSE = 5) tem um 

aumento de 50% em seu ICM; já a escola com alunos de melhor condição 
socioeconômica (INSE = 0) não tem seu desempenho aumentado pelo INSE. 

O uso do INSE em si não parece algo negativo, em princípio. Porém, como 
já indicado em pareceres de propostas de bonificação de anos anteriores, a 
relação conhecida e aceita é entre o nível socioeconômico dos alunos e o 

desempenho, comparando alunos ou escolas em um dado momento. A indicação 
de que a variação do desempenho de uma mesma escola, que em princípio 

mantém o mesmo nível socioeconômico de um ano para outro, tem relação com 
o nível socioeconômico de seus alunos, carece de melhor embasamento 
empírico. Ao que parece, a SEE não faz menção a este tipo de dinâmica ou a 

estudos sobre o tema, nesta proposta ou em propostas passadas. 
 

Inserimos abaixo dois conjuntos de análise: o primeiro exibe a distribuição 
das escolas por notas do IDESP 2016 e conforme INSE das mesmas, enquanto a 
segunda análise exibe a distribuição das escolas por média da variação no 

desempenho anual no período de 2008 a 2016, também classificados por 
categoria de INSE. Para realizar tais análises, foram consideradas todas as 

escolas que foram avaliadas em todos os períodos de 2008 a 2016, o que 
representou uma amostra de 57,9% das escolas com EF1, 81,6% das escolas 

com EF2 e 78% das escolas com Ensino Médio. 
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Como podemos verificar, e conforme já havia sido apontado em pareceres 

anteriores do SABR, há uma correlação muito pequena entre a nota do Idesp 
2016 e o INSE, sendo que os três primeiros gráficos mostram desempenho 

levemente menor nas categorias socioeconômicas intermediárias. A segunda 
sequência de gráficos evidencia que as escolas em situação socioeconômica pior 
tem tido maior evolução do que aquelas em bairros mais ricos, e não o contrário 

defendido pela Secretaria. 
 

Carece também de explicação o valor escolhido para o MOD, responsável 
por dobrar o desempenho das escolas de mais baixo INSE. Não foram 
apresentados até o momento estudos ou justificativas que indiquem que escolas 

de mais baixo INSE tenham seu desempenho reduzido pela metade, por causa 
do perfil de seus alunos, devendo assim ter seu ICM corrigido em 100%. Desta 

forma, a aplicação da correção do ICM pelos fatores INSE e MOD permanece 
pouco clara e incorreta, como ocorre desde 2013. 

 

Ressaltamos que o uso destes fatores não é necessariamente negativo, 
mas que a falta de embasamento para o uso deles, na forma como têm sido 

instruídos os processos de bonificação da pasta em questão, tornam a proposta 
de indicadores da SEE tecnicamente questionável. 

 
 
Sobre a utilização de indicadores adicionais: dentre as bonificações 

por resultados existentes no governo estadual, que passam por aprovação da 
comissão intersecretarial indicada no início deste parecer, a SEE é a única que 

utiliza apenas um indicador para avaliar e recompensar todos os servidores da 
pasta. A inclusão de indicadores adicionais é recomendação recorrente, mas até 
o momento não implementada pela SEE. A Secretaria justifica a não inclusão de 

alguns indicadores já sugeridos nas folhas 11 e 12 deste processo.  
A utilização de indicadores como o IDESP para efeito de pagamento de 

remuneração adicional variável, ainda que careça de estudos acerca de sua 
efetividade no contexto brasileiro, parece plausível em um instrumento como a 
bonificação por resultados. Tal indicador, contudo, não inclui medidas relativas 

aos esforços das escolas e das diversas coordenadorias da Secretaria em relação 
às melhorias pretendidas para o ensino e para a aprendizagem dos alunos. Além 

disso, não inclui outros tipos de resultados possíveis da atuação da 
Secretaria/escolas. 

Tendo em vista todas as iniciativas da SEE e das escolas para que os 

resultados, em termos de IDESP, sejam atingidos, e que os resultados do IDESP 
nem sempre estão sob governabilidade das escolas, podendo não guardar uma 

relação linear com o esforço dos professores e demais educadores que atuam 
nas escolas, sobretudo tendo em vista que se pretende premiar a evolução 
positiva, no tempo, dos resultados de alunos/turmas diferentes, parece positivo 

que a SEE considere fortemente a inclusão de outros indicadores em sua 
bonificação por resultados. 

Em princípio, indicamos que tanto o Plano Plurianual em curso quanto o 
Plano Estadual de Educação vigente, podem ser boas fontes de tema para a 
elaboração de indicadores. Tendo em vista indicadores exclusivos para a 

administração central, a título de exemplo, listamos indicadores que poderiam 
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ser utilizados para remunerar os servidores das coordenadorias da Sede da SEE 

(não incluindo as escolas):  
 

-Percentual de alunos da rede estadual no novo modelo de educação 
integral; 

- Percentual de professores efetivos atuando na rede; 

- Percentual de escolas participando do programa Escola da Família; 
- Percentual de escolas que atendem aos anos finais do Ensino 

Fundamental e Médio que contam com professor mediador; 
- Percentual de escolas com biblioteca/sala de leitura; 
- Percentual de escolas com número de alunos por turma conforme 

recomendado; 
- Percentual de professores que passaram por determinado tipo de 

formação na EFAP; 
- Taxa de rotatividade de professores; 
- Percentual de escolas com determinado espaço disponível (quadra, sala 

de computadores, laboratório de ciências etc.); 
- Coeficiente de variação do IDESP das escolas das diferentes regiões 

(mensura a iniquidade da rede); 
- O próprio IDESP agregado desses territórios poderia ser utilizado de 

forma diferente, com linhas de base e metas agregadas próprias ao invés de ser 
apenas uma média da rede. 

 

Entendemos que estes indicadores são exemplos de mensuração de temas 
que estão nos planos existentes relativos à atuação da SEE e que representam 

esforços associados às atividades da Secretaria que podem contribuir para que 
os resultados das escolas, mensurados pelo IDESP, avancem em ritmo superior 
ao que tem sido observado. A discussão acerca de indicadores em educação, 

contudo, não é trivial, cabendo à SEE propor os indicadores que entender que 
são adequados aos objetivos declarados de melhoria do ensino e da 

aprendizagem.  
Em relação à atuação das escolas, seria necessário explorar atividades que 

possam representar esforços de atuação dos educadores para a melhoria da 

aprendizagem e/ou de outros resultados que possam ser considerados. Por 
exemplo, poderiam ser formulados indicadores relativos ao acompanhamento de 

alunos com dificuldade de aprendizagem, ou acerca de computadores disponíveis 
para uso dos alunos, elaboração do projeto político-pedagógico, participação dos 
professores em reuniões pedagógicas, permanência dos professores na mesma 

escola durante o ano letivo, grêmios escolares em funcionamento, desigualdade 
intraescolar de desempenho no IDESP (a ser reduzida), desigualdade 

intraescolar de desempenho entre alunos negros e brancos (a ser reduzida), 
proporção de alunos com intenção de prosseguir os estudos (no caso dos anos 
finais do EF e Ensino Médio), estes três últimos associados a resultados e não a 

processos. De toda forma, a elaboração de indicadores para as unidades de 
ensino deve ser feita com cautela, já que a produção e controle dos dados pode 

não ser de fácil viabilização, em alguns casos. 
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A trajetória de metas e resultados e a efetividade do instrumento 

na promoção da melhoria dos resultados educacionais na rede Estadual 
de ensino: 

A SEE tem traçadas, para cada escola, segundo a etapa de ensino, metas 
do IDESP a serem alcançadas até 2030. Estas metas de longo prazo dão origem 
a trajetórias a serem seguidas, a cada ano, para que as escolas atinjam o 

resultado pretendido no longo prazo. A bonificação por resultados tem sido 
utilizada como um dos instrumentos para que estas metas sejam atingidas, sob 

a suposição de que o incentivo representado pela remuneração variável levará os 
servidores (professores em sua maioria) a se esforçarem mais, o que se 
traduzirá em melhores resultados dos alunos no IDESP.  

 
A trajetória dos resultados das escolas até o momento, contudo, indica a 

irregularidade dos mesmos, com avanços e retrocessos. Diferentes análises a 
este respeito já foram feitas, sendo uma conclusão importante o movimento 
pendular das escolas, que ganham bônus em um ano e não no outro, 

permanecendo em um patamar estável, e não crescente, de desempenho. 
 

Apesar de a série histórica ser pequena, podemos observar no 

gráfico e nos dados associados que há uma concentração de 

escolas, em todos os níveis de ensino, que tiveram 2 avanços e 

2 pioras, numa freqüência maior daquela que ocorreria caso a 

evolução fosse aleatória. Associado ao fato de ter havido pouca 

variação nos resultados agregados ao longo dos anos (exceto 

E.F. I), este fenômeno indica que o resultado de uma escola em 

determinado ano tende a ser influenciado (inversamente) pelo 

resultado obtido no ano anterior, ou seja, em geral, quando 

uma escola obtém um desempenho positivo em um ano, ela 

tem uma probabilidade maior do que 50% de cair no ano 

seguinte e vice versa, ou seja, quando uma escola tem uma 

piora de desempenho em um determinado ano, no período 

seguinte ela tende a se recuperar. (Parecer do Serviço de apoio 

à Bonificação por Resultados, 2014, SPDOC 88.196/2014) 

 
Repetida a análise de número de avanços/retrocessos, agora para o 

período 2008 a 2016 e com as escolas avaliadas em todos esses anos, 
verificamos que no EF2 e EM, quase 40% das escolas tiveram exatamente 4 

avanços e 4 retrocessos (quando o esperado caso os eventos fossem 
independentes seria de 27%), o que indica que a conclusão da análise exposta 
em 2014 ainda é válida. 

 
Este ano destacamos a inconsistência da trajetória das metas das escolas, 

em relação ao desafio de longo prazo traçado. No formulário "Informações sobre 
metas e linhas de base dos indicadores" (fl. 15) é indicado que "Escolas com 
desempenho inferior à meta anual, tem meta para o ano subsequente mais 

desafiadora proporcionalmente em relação à meta do ano anterior". Entendemos 
que isso deve ocorrer, de fato, para que as metas de longo prazo sejam 

alcançadas. Contudo, a análise dos dados do arquivo "Boletim IDESP_2016" 
indica que isso não ocorre na proposta de bônus de 2017. Em diversos casos, a 
meta proposta para 2017 é inferior à meta proposta para 2016. Diante disso, 

fica a dúvida sobre como as metas de 2030 serão alcançadas se as metas anuais 



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

Grupo Técnico de Indicadores e Avaliação de Políticas Públicas 
 

12 
 

recuam, ao invés de ficarem mais desafiadoras. Este questionamento foi feito, 

por email (fls. 38-42), mas salvo melhor juízo, não foi obtida uma resposta clara 
sobre o tema. A Nota Técnica enviada como anexo em resposta ao referido email 

(fls. 43-58) indica que as metas anuais são calculadas tendo em vista a distância 
das metas de longo prazo, mas aparentemente não sanam o questionamento. A 
tabela abaixo ilustra a quantidade de casos em que a meta de 2017 é inferior ou 

igual à meta de 2016, segundo a etapa de ensino. 
 

Casos de meta de 2017 menores ou iguais à 
meta de 2016 

Anos Iniciais EF 586 39% 

Anos Finais EF 2165 61% 

Ensino Médio 1548 44% 

 
Salvo melhor entendimento sobre a metodologia de distribuição de metas 

e resultados até 2030, não é possível dizer que há problemas no fato do 
resultado de uma escola piorar em relação ao ano anterior, mas a redução da 

meta não parece ser algo satisfatório, já que o não atingimento do resultado em 
um ano implica em aumento da distância até o resultado pretendido de longo 
prazo. 

Como consequência, temos que para o ano de 2017 a meta agregada do 
EF2 é inferior à meta proposta para 2016: 

 

Meta agregada (Idesp) 2016 2017 

Ensino Fundamental 1 5,38 5,53 

Ensino Fundamental 2 3,23 3,13 

Ensino Médio 2,39 2,46 

 

Algumas pesquisas tem se dedicado ao estudo da efetividade da 
bonificação por resultados da rede estadual de ensino de São Paulo. Analisando 

os dados do IDESP do Ensino Médio de 41 escolas de um município da Grande 
São Paulo entre os anos de 2008 e 2012, Sousa, Maia e Haas (2014) alertam 

para o desempenho irregular das escolas analisadas, o que implicou em 
pagamento de bônus, em 2012, para escolas que, neste ano, tiveram 
desempenho inferior ao de 2008. Seguem algumas das conclusões das autoras: 

 
[...] verifica-se que em nenhuma das 41 escolas houve um 

crescimento contínuo do Idesp no período observado. Em vez 

disso, o que se verifica, em todos os casos, é uma alternância 

entre elevação e queda desse índice ao longo dos anos. E, se 

forem comparados os índices de 2008 e 2012, nota-se que, 

para essa etapa de ensino – 3º ano do ensino médio –, 22 

escolas tiveram diminuição no valor do índice, uma permaneceu 

com o mesmo valor (escola 18) e 18 apresentaram aumento 

nesses números, embora a variação nos anos de 2009, 2010 e 

2011 tenha sido bastante oscilante. Ou seja, esses valores 

advertem que pouco mais de 50% das escolas, em 2012, 

apresentaram desempenho inferior a 2008. (Sousa, Maia e Haas, 
2014, p. 199) 
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A interpretação dos dados aponta oscilação de desempenho das 

escolas no decorrer dos anos analisados, não apoiando 

conclusões que indiquem melhorias gradativas e sustentáveis e 

identificando, inclusive, premiação de escolas que atingiram 

patamares inferiores aos de anos anteriores. (Sousa, Maia e 

Haas, 2014, p. 188) 

 

O estudo citado, contudo, não constitui uma avaliação de impacto da 
bonificação, mas apenas uma análise descritiva dos resultados, com o 

levantamento de hipóteses sobre a existência ou não de efeitos da política de 
remuneração variável sobre os resultados das escolas no IDESP. Análise de 
impacto da bonificação por resultados na rede estadual paulista, com o uso do 

método de diferenças em diferenças, que permite o controle de diversas 
variáveis que afetam o desempenho dos alunos e viabiliza o estabelecimento de 

relações de causalidade, foi empreendida por Oshiro, Scorzafave e Dorigan 
(2015). Os autores estimam o impacto da política de bônus por resultados sobre 
o desempenho dos alunos dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, nos 

testes de português e matemática da Prova Brasil, utilizando os dados de 
desempenho e os questionários contextuais dos anos de 2007, 2009 e 2011. 

Dentre as conclusões do estudo, os autores indicam que: 
 

Foram encontrados indícios de impacto positivo do programa de 

incentivo de professores apenas nas notas do quinto ano do 

ensino fundamental em 2009, de 6,3 pontos na escala SAEB em 

Matemática e de 2,6 pontos em Língua Portuguesa. No entanto, 

há forte decaimento desses efeitos entre 2009 e 2011. Para o 

nono ano, encontramos resultados negativos; mas nas análises 

de robustez para 2009, em alguns casos observou-se ausência 

de efeito da política. No entanto, para 2011, praticamente todas 

as estimativas confirmaram um impacto negativo. (Oshiro, 

Scorzafave e Dorigan, 2015, p. 230) 

 

Diante da evidência dos estudos indicados, de que a bonificação por 
resultados pode não estar contribuindo para a melhoria do desempenho dos 
alunos como recorrentemente se supõe, no contexto da rede estadual de ensino, 

os questionamentos sobre a formulação adotada para a BR da SEE ganham 
força, assim como as recomendações feitas para sua melhoria.  

 
Destaque-se ainda que, apesar de ter havido alguma melhoria na rede nos 

últimos anos (em especial no EF1), não é possível atribuir tal efeito à Política de 

Bonificação, principalmente porque tal melhoria também foi observada na 
maioria dos estados da federação. Segundo dados do IDEB de 2007 a 2015, A 

média da variação do desempenho dos Estados no EF1 foi positiva em 36,16%, 
enquanto São Paulo melhorou 36,17%. Para o EF2, a variação média dos 
estados foi de +18,12% frente a +17,50% em SP e, por fim, no Ensino Médio a 

média da variação dos estados no período foi de +11,42%, frente a +14,71% 
em São Paulo. 

  
É válido salientar que, ainda que as pesquisas indicadas não tratem de 

anos recentes, não observamos grandes mudanças na política de bonificação por 



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

Grupo Técnico de Indicadores e Avaliação de Políticas Públicas 
 

14 
 

resultados desde sua implantação, em 2008, o que nos leva a questionar se a 

baixa efetividade da política está restrita aos anos abrangidos pelos estudos 
citados. O retrocesso das metas em relação àquelas do ano anterior e a aparente 

falta de clareza na implementação de critérios como IQ, INSE e MOD reforçam o 
argumento de que a bonificação por resultados da SEE não está sendo efetiva 
em promover a melhoria do desempenho dos alunos, mesmo nos anos recentes 

(2012-2016). 

PARECER DO GIAPP  
 

Conforme indicado, a proposta para o período de avaliação 2017 não traz 

mudanças quaisquer para a BR da SEE, permanecendo inalteradas as falhas 
verificadas no passado e sem maiores esclarecimentos os questionamentos 

recorrentes. Além disso, a evidência disponível até o momento parece indicar 
que o pagamento de bônus, na atual configuração adotada pelo instrumento, 
tem sido pouco efetivo em influenciar positivamente os resultados do IDESP. 

Desta forma, consideramos a proposta tecnicamente inadequada, 
recomendando novamente a formulação e inclusão de mais indicadores que 

mensurem o esforço da organização. 
 
 

ENCAMINHAMENTO 
 

Diante do exposto, encaminhe-se este expediente ao Secretário-Chefe da 
Casa Civil para deliberação da Comissão Intersecretarial. 

 

 

Carmem Celia Granziera Miyake 

 

Fernando Vizotto Galvão 

 

Martim Nagayama Nogueira 

 

Raoni Venturieri de Andrade Lima 

 

 

Grupo Técnico de Indicadores e Avaliação de Políticas Públicas 

São Paulo, 21 de setembro de 2017. 
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