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SUBSÍDIOS PARA CAMPANHA 
SALARIAL E EDUCACIONAL

Análise de Conjuntura

O presente material tem como objetivo subsidiar o Sindicato dos Professores 

de São Paulo (APEOESP) no processo da campanha salarial dos professores 

da rede estadual de ensino e na defesa da categoria. 

Ele está dividido em duas partes. Na primeira, traz uma breve análise dos princi-

pais indicadores da conjuntura econômica nacional e das contas públicas do Esta-

do de São Paulo. Na segunda, apresenta alguns dados conjunturais do quadro do 

magistério paulista, tais como: indicadores orçamentários e evolução dos empre-

gos e salários. A exposição dos dados permite o conhecimento dos indicadores 

conjunturais em uma linguagem simples e acessível.

Nós estamos enviando especialmente a você, Representante de Escola e Repre-

sentante dos Aposentados, para que você possa ter argumentos sólidos para con-

versar com seus colegas professores, com os estudantes e seus pais e com outras 

pessoas da sua comunidade sobre o movimento que deverá desaguar na greve da 

nossa categoria. 

O estudo demonstra que o Estado tem recursos e também as opções políticas 

que o governo estadual vem fazendo, em detrimento das necessidades do magisté-

rio e da qualidade de ensino.

Boa leitura a todos e todas.

Maria Izabel Azevedo Noronha 
Presidenta da APEOESP  

Introdução



1.1. Contas Nacionais

O Produto Interno Bruto (PIB) 
acumulado ao longo do ano de 
2012, apresentado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), exibiu um avanço de 0,9%. 
Sob a ótica da oferta, os componen-
tes apresentaram resultados bem 
diferentes: a agropecuária fechou 
com queda de 2,3%, seguida pela 
indústria com redução 0,8%, já o 
setor de serviços manteve a trajetó-
ria de crescimento, e fechou o acu-
mulado de janeiro a dezembro, com 
crescimento de 1,7%. 

1.2. Inflação
Numa economia aberta como a 

do Brasil, a elevação dos preços in-
ternacionais das commodities agrí-
colas e minerais (trigo, milho, soja, 
açúcar, petróleo, minério de ferro, 
etc) é transmitida mais rapidamente 
para os preços internos. 

No mês dezembro de 2012 a in-
flação medida pelo ICV-DIEESE foi 
de 0,43%, resultado que contribuiu 
para fechar o ano em 6,41%.  A ali-
mentação novamente foi a principal 
responsável pela elevação dos índi-

ces inflacionários em 2012, o item 
Alimentação medido pelo ICV-DIEE-
SE cresceu 9,98%, e a Alimentação 
fora do domicilio 10,86%. 

1.3.  Cesta Básica e Salário 
mínimo necessário 

Em 2012 os preços da cesta bá-
sica apresentaram alta em todas as 
17 capitais onde o DIEESE realizou 
mensalmente, a Pesquisa Nacional 
da Cesta Básica. São Paulo con-
tinuou a capital onde se apurou o 
maior valor para a cesta básica, de 
R$ 304,90, aumento de 9,97% no 
ano. 

Com base neste valor apurado 
para a cesta e levando em conside-
ração o preceito constitucional que 
estabelece que o salário mínimo 
deve suprir as despesas de um tra-
balhador e sua família com alimen-
tação, moradia, saúde, educação, 
vestuário, higiene, transporte, lazer e 
previdência, o DIEESE estima men-
salmente o salário mínimo necessá-
rio. Para dezembro, o menor salário 
pago deveria ser R$ 2.561,47 – que 
corresponde a 4,12 vezes o mínimo 
em 2012, de R$ 622,00.  

2. Contas Públicas do Estado de São Paulo
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2.1. Receitas  

Em 2012, a Receita Tributária 
Bruta real cresceu 1,94% e fechou 
o ano em 127,8 bilhões, ante R$ 
125,3 bilhões no ano de 2011. A Re-
ceita Tributária Líquida (RTL) - par-
cela que se deduz as transferências 
constitucionais para os municípios 
– cresceu 1,93% em relação ao ano 
anterior. A RTL cresce a três anos 
consecutivos, consolidando recu-
peração após 2009, ano em que o 
resultado, em termos reais, da RTL 
foi negativa (-0,86%). Entretanto, 
embora crescente, a Receita Tribu-
tária apresenta crescimento menos 

vigoroso (1,93% em 2012) que em 
anos anteriores (11,03% em 2010 e 
3,55% em 2011), o que reflete um 
desempenho da economia mais bai-
xo no ano de 2012. Porém, o último 
semestre aponta para uma conjun-
tura de aumento da arrecadação, o 
crescimento foi de 3,16% em relação 
ao mesmo trimestre do ano anterior, 
representando o melhor desempe-
nho trimestral em 2012.

Apesar do fraco desempenho 
da economia nacional em 2012, as 
perspectivas para 2013 são mais fa-
voráveis, de modo que a arrecada-
ção em São Paulo tende a retomar o 
ritmo de crescimento. 

2.2.  Despesa de Pessoal 
do Poder Executivo do 
Estado – Limites Fiscais 

Embora os limites para a despe-
sa de pessoal da Lei de Responsa-
bilidade Fiscal (LRF) no Estado de 
São Paulo não sejam há muitos anos 
impeditivo para aumento global da 
folha de pagamento, importa ressal-
tar o resultado do 3º quadrimestre 
de 2012. A Despesa de Pessoal (DP) 
ficou em R$ 48,9 bilhões, enquanto 
que a Receita Corrente Líquida (RCL) 
realizada foi de R$ 115,3 bilhões, re-
sultando em 42,4% a relação da DP 
sobre a RCL. Para fins de apuração 

1. Conjuntura Econômica Nacional 

1.4. Mercado de Trabalho 
O aumento do número de ocu-

pações foi de 2,0% nas Regiões Me-
tropolitanas e no Distrito Federal, 
porém a dinâmica do mercado de 
trabalho não está desassociada da 
economia nacional, há significativa 
variação entre os setores econômi-
cos, enquanto o nível de ocupação 
no setor de Serviços e de Constru-
ção cresceu, em respectivamente, 
3,0% e 6,0%, o de Comércio e re-
paração de serviços automotivos va-
riou positivamente em apenas 0,6%, 
e houve redução de 0,7% na indús-
tria de transformação. 

Em São Paulo, o nível de ocu-
pação cresceu somente 1,2%, o 
aumento no setor da Construção 
(4,0%) e de Serviços (3,4%) não foi 
suficiente para manter a taxa de ocu-
pação no mesmo ritmo das demais 
regiões metropolitanas, pois a In-
dústria de transformação teve queda 
de 1,6% e no Comércio e reparação 
de veículos automotores e motoci-
cletas houve redução de 2,7%. 



dos limites com a DP pela LRF, este é 
o maior nível desde 2006, porém dis-
tante do limite prudencial de 46,55%.

Em conta rápida e simples perce-
bemos que o governo de São Paulo 
possui uma “margem” de R$ 4,8 bi-

lhões para elevar a DP, considerando 
o limite prudencial. 
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3. Conjuntura setorial da área da educação

3.1 O gasto com Educação 

Em 2012, o Governo do Estado 
de São Paulo empenhou na função 
Educação o total de 32,2 bilhões de 
reais. Os valores são altos em re-
lação ao orçamento, porém ao se 
analisar as escolhas políticas que o 
governo estadual realizou nos últi-
mos anos verifica-se que somente 
determinada parcela destes recur-
sos chega às escolas da rede esta-
dual de Educação Básica.

Em um primeiro recorte obser-
va-se que 30,13% (9,7 bilhões) dos 
recursos da educação foram desti-
nados a Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico e Tecnologia, a 
qual destina recursos para as uni-
versidades estaduais, a FAPESP e o 
Centro Paula Souza, e outros 0,65% 
vão para três secretarias, o restante 
69,22%) é destinado a Secretaria de 
Educação do Estado de São Paulo 
– SEESP.

Porém, conforme a lei orçamen-
tária do ano de 2012 o Centro Pau-
lo Souza também atende alunos na 
Educação Básica, e executou no 
presente ano o total de 87,2 mi-
lhões de reais na manutenção do 
ensino médio, o que corresponde a 
0,4% da despesa total na Educação 
Básica.

Portanto, 99,6% (22,3 bilhões) 
das despesas da Educação Básica 
são pagas pela Secretaria de Educa-
ção do Estado de São Paulo (SEE), 
destas 13,9 bilhões (62,3%) são des-
pesas com pessoal e encargos so-
ciais, 7,7 bilhões (34,9%) com Ou-
tras Despesas Correntes e 2,7% em 
investimentos.

Poderíamos supor que as mais 
de 5 mil escolas estaduais recebe-
riam direta ou indiretamente (atra-
vés dos órgãos centrais e regionais), 

os recursos dispendidos pela SEE, 
porém é necessário resgatar duas 
escolhas políticas adotadas nas úl-
timas décadas.

A primeira refere-se ao regime de 
previdência dos servidores públicos 
do Estado de São Paulo, no qual os 
servidores contribuíram para a ma-
nutenção da previdência estadual, 
mas a administração pública não 
aportava os recursos para constitui-
ção e manutenção do fundo. Ao lon-
go dos anos este descompromisso 
gerou déficit previdenciário. 

O Estado, por sua vez, não criou 
rubrica especifica para este paga-
mento, quando o correto seria que 
todas as despesas fossem pagas 
como previdência. Porém, atual-
mente retira-se de cada secreta-
ria os valores para pagamento de 
aposentados e pensionistas. Deste 
modo, a SEESP foi responsável pelo 
pagamento de mais de 5,7 bilhões 
para aposentados e pensionistas 
em 2012, abatidas as atuais con-
tribuições dos servidores (alíquota 
de 11%) e do Estado (alíquota de 
22%) ainda transferiu como insufi-
ciência financeira 3,38 bilhões para 
SPPREV. O Estado que não aportou 
os recursos anteriormente para o re-
gime de previdência é o mesmo que 
retira hoje os recursos da educação. 
Ao invés, de reconhecer a dívida e 
pagá-la como Previdência, subverte 
e retira os recursos de manutenção 
e desenvolvimento do ensino (MDE). 

Na 7ª edição do Manual de Rela-
tório Resumido da Execução Orça-
mentária, produzido pela Secretaria 
do Tesouro Nacional, há indicação 
clara de que a forma de pagamento 
atual está incorreta, como pode ser 
observado no trecho abaixo: 

“(...) conclui-se que, para fins do 
limite constitucional com manuten-

ção e desenvolvimento do ensino, 
devem-se considerar apenas as des-
pesas destinadas à remuneração e 
ao aperfeiçoamento dos profissio-
nais em educação, e que exerçam 
cargo, emprego ou função na ati-
vidade de ensino, excluindo-se, por 
conseguinte, as despesas que envol-
vam gastos com inativos e pensio-
nistas, pois a lei faz distinção entre 
as espécies de rendimento: remune-
ração, proventos e pensões. As des-
pesas com inativos e pensionistas 
devem ser mais apropriadamente 
classificadas como Previdência.” 

A segunda escolha política re-
alizada pelo governo do Estado foi 
a municipalização do ensino fun-
damental. A partir de 1995, a SEE 
concentrou as suas forças em uma 
pretensa reestruturação da rede de 
ensino estadual, que pretendia me-
lhorar a qualidade de ensino e a 
gestão pública das escolas, porém o 
que se constatou foi uma municipa-
lização exacerbada das escolas es-
taduais, em um ritmo intenso, sem 
qualquer planejamento pedagógico.

Tal política pública ocasionou 
perda de recursos financeiros com 
o FUNDEF, e posteriormente com 
o FUNDEB, por diminuir a rede de 
atendimento. Devido a isso, em 
2012 o governo do Estado de São 
Paulo perdeu mais de 4 bilhões de 
reais com o FUNDEB, fruto da polí-
tica de municipalização.

Este resultado negativo do FUN-
DEB/FUNDEF entra no orçamento 
da Secretaria de  Educação do Es-
tado como contribuições para ma-
nutenção e desenvolvimento do en-
sino, mas as escolas estaduais não 
recebem tal recurso.

Assim, em 2012 a SEE deixou de 
aplicar nas escolas da rede estadual 
7,39 bilhões (Tabela 1).
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TABELA 1

Ao verificar que a receita dos im-
postos vinculados a educação atin-
giu 94,2 bilhões em 2012, pode-se 
comparar o quanto o governo do 
Estado de São Paulo investe na Edu-
cação Básica na rede estadual. O 

investimento do Centro Paula Souza 
(87,2 milhões) e da SEE (22,3 bi-
lhões) deduzidas as parcelas que não 
são investidas na rede estadual (3,38 
bilhões da insuficiência financeira ao 
SPPREV e 4 bilhões do resultado ne-

gativo do FUNDEB), resulta no total 
de 14,9 bilhões aplicados na manu-
tenção e desenvolvimento da Edu-
cação Básica, ou 15,9% da receita 
de impostos e transferências consti-
tucionais (Tabela 2).

TABELA 2

Este é o percentual válido para 
avaliarmos a política educacional do 
estado de São Paulo. 

Em tempos que se tornou modis-
mo atribuir todos os problemas da 
educação a uma gestão eficiente dos 
recursos do poder público, ou como 
a própria diretriz do Plano Plurianual 
de 2012 a 2015 que define o Estado 
como “criador de valor público pela 
excelência de gestão”, verificamos 
que alternativas tomadas em longo 
prazo impactam decisivamente na 

educação paulista, ao contrário de 
medidas pontuais e descoordena-
das como a política de bonificação 
por desempenho, que não altera a 
estrutura da rede de ensino e serve 
somente como instrumento de visi-
bilidade do governo.  

3.2 Categoria O 
Em 2012, não houve variação 

significativa entre professores efeti-
vos e ocupantes de função atividade 
(OFA). Entretanto, entre os profes-

sores OFA houve expressiva altera-
ção no tipo de vínculo trabalhista. 
Em setembro de 2012, os profes-
sores “categoria F” representavam 
31% (68,8 mil) do total de professo-
res, um ano depois, a participação 
caiu para 27,6% (64 mil professo-
res). Já os professores “categoria F” 
foram de 12 mil para somente 7 no 
período, grande parte se tornou “ca-
tegoria O”, que disparou de 22 mil 
para 48,5 mil, crescimento de 115% 
(Tabela 11). 



TABELA 3
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4. Evolução do salário base e perdas salariais acumuladas 

Entre mar/98 a dez/2012, o salá-
rio base do professor PEBI, com jor-
nada de 24 horas, foi reajustado em 
121,79%, como resultado das lutas 
da categoria, inclusive greves e pa-
ralisações, organizadas pela APEO-
ESP. Neste intervalo, a categoria teve 
alterações salariais, entre reajustes e 
incorporação de gratificações. 

Entretanto, os reajustes e in-
corporações não foram suficientes 
para recompor o poder de compra 

dos salários no período analisado. 
Aumentando a distância entre a re-
muneração média dos professores 
e a remuneração média dos demais 
profissionais com ensino superior 
completo.

Em 2011, conforme dados da 
RAIS (Relação Anual de informações 
Sociais) a remuneração média dos 
professores que atuavam na Edu-
cação Básica, com ensino superior 
completo, equivalia a R$ 2.520,25, 

ou apenas 50,7% da remuneração 
média (R$ 4.975,54) das demais 
ocupações com ensino superior 
completo, no estado de São Paulo.

Os professores no Estado de São 
Paulo representam 21,7% dos pro-
fissionais com ensino superior com-
pleto, porém a massa salarial desti-
nada ao conjunto de professores é 
de somente 11% dos rendimentos 
totais das ocupações com ensino 
superior completo (Tabela 3).

5. Em defesa dos aposentados

A APEOESP tem mantido uma 
luta constante em defesa dos apo-
sentados e contra todas as políticas 
discriminatórias do governo esta-
dual.

Um exemplo é a obtenção na 
Justiça de várias decisões favoráveis 
ao pagamento de bônus para os 
professores e demais integrantes da 
classe de suporte pedagógico apo-
sentados.

Atualmente, a APEOESP iniciou 
a execução de duas dessas ações: 
a que se refere ao bônus de 2000, 
pago em fevereiro de 2001 e a que 
se refere ao bônus de 2002, pago 
em fevereiro de 2003. Elas se refe-
rem a um período no qual o paga-
mento do bônus não era feito com 
base em lei aprovada na Assem-
bleia Legislativa. Agora, a lei veda o 
pagamento aos aposentados, mas 

a APEOESP não cessará de lutar 
para que este pagamento seja ex-
tensivo a todos.

Para nós, os recursos devem ser 
direcionados para reajustes sala-
riais, extensivos aos aposentados, 
mas consideramos que o bônus, 
enquanto existir, também deve ser 
pago aos aposentados.



5. Conclusão

Nos últimos anos, o país cres-
ceu num ritmo mais intenso que o 
das duas décadas anteriores. Este 
resultado esteve apoiado no aumen-
to do valor real do salário mínimo, 
em programas de transferência de 
renda, e no crescimento econômico 
mundial. 

Em 2012, houve desaceleração 
do crescimento, puxado para baixo 
pelo resultado negativo da indústria 
de transformação, mas no último 
trimestre esta já apresenta sinais de 
melhora, e se projeta crescimento 
superior no ano de 2013. Porém, 
com o setor de serviços aquecido, 
o crescimento alcançado proporcio-

nou que os cofres públicos fechas-
sem com aumento real da arrecada-
ção.

O ambiente econômico favorá-
vel, alinhado ao regime democráti-
co, possibilitou na última década a 
melhoria do poder de compra dos 
salários. No entanto, esta melhora 
não foi suficiente para recompor o 
poder de compra dos professores, 
que acumulam perdas salariais his-
tóricas, uma vez que, o aumento da 
arrecadação no Estado de São Pau-
lo não foi revertido para valorização 
dos profissionais da educação, e a 
contradição do Governo do Estado 
de São Paulo aumenta quando ve-

rificado que na atual conjuntura os 
limites fiscais e orçamentários não 
se constituíram em barreiras para 
aumentos salariais reais.

Por isto e também por outras 
reivindicações que envolvem con-
dições de trabalho, a dignidade da 
nossa profissão e a qualidade do en-
sino, estamos nos preparando para 
uma greve, visando fazer com que 
o governo venha para mesa de ne-
gociações e atenda as necessidades 
do magistério. É tarefa de todos nós, 
nas escolas e nas comunidades, es-
clarecer sobre a justeza do nosso 
movimento para que ele seja amplo 
e forte.
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