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ulação Económica, com o objetivo de aprofundar os seus conhecimentos no domı́nio

económico.
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Agradeço à Nelinha, amizade que perdura há mais de três décadas, pela leitura atenta

do trabalho.

Uma palavra de muito afeto aos meus amores: Anwar, Taita e Cookie.

ii



RESUMO

Os contratos presentes na atividade económica assumem diferentes configurações, mas

não é incomum a cŕıtica à falta de incentivos nos contratos laborais ditos burocráticos.

Nestes, onde o salário é definido para uma classe de trabalhadores, independentemente

do seu ńıvel de desempenho, perde-se o v́ınculo entre os ńıveis de produtividade e o

ńıvel salarial. Grosso modo, a ausência de tais incentivos, os quais como que person-

alizam o ńıvel de remuneração, parece potenciar um cenário onde a força de trabalho

não executa as suas funções com o máximo de empenho. Neste contexto, uma questão

que surge com naturalidade é a de saber qual o tipo de contrato mais adequado a uma

dada situação particular (por exemplo, contratos de seguro, contratos de trabalho e

contratos entre acionistas/gestores).

O sistema educativo é de interesse vital para a sociedade, afetando transversalmente as

mais diversas franjas sociais, assim como para a economia de um páıs, movimentando

montantes substanciais de recursos públicos. Atendendo à assumida familiaridade que

os indiv́ıduos têm com este setor de atividade, porque a esmagadora maioria da pop-

ulação frequentou a escola, ou porque atualmente algum elemento do seu agregado é

estudante, é corrente cada um ter a sua posição sobre as poĺıticas educativas e, em

particular, sobre o desempenho dos professores. A classe docente, ganha bem ou mal?

Como é que o salário docente devia ser definido de forma a maximizar o esforço do

professor, já que a maior parte da sua atividade é realizada em sala de aula, longe

de monitorização externa? Que tipo de incentivos é que poderiam ser aplicados aos

professores, em ordem a potenciar os resultados escolares? Qual a evidência emṕırica

dispońıvel?

Estas são algumas das questões centrais abordadas ao longo do trabalho, sendo o cerne

da reflexão a compatibilização entre teoria da agência - o modelo do Principal-Agente

- e os incentivos a fornecer aos professores, questão não linear, já que a produção do-

cente tem especificidades marcantes. Na primeira parte do trabalho, faz-se uma reflexão

pessoal, uma análise comparativa, sobre o montante salarial docente, ganhando relevo,

naturalmente, o caso português. Segue-se, numa segunda fase, um enquadramento

teórico da teoria da agência e uma śıntese de tipos de incentivos fornecidos à classe

docente. Numa última etapa, sumariza-se alguma evidência emṕırica, agrupada em

tópicos, nomeadamente, sobre a relação entre o salário dos professores e o desempenho

dos professores e dos seus alunos, entre este último e o ńıvel de certificação docente e o

papel dos sindicatos.

Com as páginas que se seguem pretende-se ultrapassar a mera esfera pessoal, de reflexão

individual de quem exerce a atividade, mas contribuir para a reflexão fundamentada
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de outros, não necessariamente professores, que manifestam o seu pensamento sobre o

ensino e, em especial, sobre a classe docente.
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ABSTRACT

Contracts that are present in economic activity assume different configurations. One

particular contract, known as bureaucratic, is commonly criticised for its lack of in-

centives. In this system, where the wage is defined for a class of workers independent

of their performance, the link between productivity levels and wage levels are lost. In

general, the absence of such incentives make it more probable than not that a worker

will not work to their full potential. In this context, a question that can arise is in de-

termining what type of contract is more adequate for a certain situation, e.g. insurance

contracts, work contracts and company shareholders contracts.

The educational system which is vital to society, affecting across all levels of the soci-

ety and its economic well-being, requires large amounts of resources. In general, most

people are familiar with the educational system since they and their families used it at

some stage of their lives. It therefore expected that people will have opinions and ideas

on how the educational system is running. In particular, they will have perceptions on

teacher performance in the classroom.

Do teachers command a good wage? How should this wage be defined in order to

maximise the effort of a teacher, whose main activity is inside the classroom where

they cannot be monitored externally? What kind of incentives could be implemented

in order to increase the performance of the students? What is the available empirical

evidence?

These are some of the questions that I discuss in this thesis, with the main focus being

on the link between Agency Theory and incentives to be given to the teacher. This

link is not straightforward since teachers’ performance has many specifics to deal with.

This work intends to give an insight into the educational system, espcially the work of

a teacher. In the second chapter, I give a personal reflection and a comparitive analysis

of the wage level of the teacher, in particular, the Portuguese teacher. In chapter 3,

I discuss the framework for agency theory and summarise the types of incentives that

can be given to the teacher. In chapter 4, some empirical evidence is provided to show

the link between the wage level of the teacher and the performance of the teacher and

the performance of their students, and the role of the unions.
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Caṕıtulo 1

Introdução

A literatura económica, em particular no domı́nio da Teoria da Agência, aponta para

uma remuneração atribúıda ao Agente dependente dos resultados alcançados. A aplicação

desta ideia basilar tem sido discutida para a classe docente. Fará sentido que os profes-

sores sejam remunerados em função do seu desempenho? Será que a especificidade da

profissão docente põe em causa a aplicabilidade dos resultados da Teoria dos Contratos

sobre incentivos ao Agente?

A razão do trabalho que se desenvolveu reside na necessidade de conjugar a teoria

económica sobre incentivos com a realidade da profissão docente, tão repleta de par-

ticularidades. Uma das questões que desde logo nos surge é: como se define o output

de um professor? Caso não se defina, logo à partida, o que se entende por resultado

da ação de um professor, não será razoável, sequer, avançar para a sua mensuração;

no entanto, sem a quantificação do desempenho docente, a teoria sobre incentivos é

inconsequente.

O ponto de partida desta tese são os dados sobre ńıveis salariais dos professores em

diversos páıses, constantes no Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Pretende-

se, somente, uma perceção da realidade sobre os montantes salariais praticados num

leque de páıses, assim como desmontar algum pensamento corrente sobre a vantagem

monetária de se ser professor. É feita uma análise comparativa entre alguns páıses,

tanto em termos de salário per si, como comparando este com o PIBpc, o que per-

mite contextualizar a análise. Foca-se, também, a comparação dos ńıveis salariais num

dado páıs com o ńıvel salarial, nesse mesmo páıs, de profissões equiparadas ao ńıvel

de qualificações, pretendendo-se assim comparar o que é comparável. Que sentido faz

comparar o ńıvel salarial de um professor com o ńıvel salarial de alguém que exerce

uma profissão que, por exemplo, só exige o 3o ciclo de escolaridade como qualificação?
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CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO

Não será razoável esperar que o primeiro ganhe mais do que o segundo?

O caṕıtulo seguinte constitui o cerne do trabalho. Sumariza-se a classificação pro-

posta pela literatura sobre os tipos de pagamento ao Agente: por input e por output.

Nas várias modalidades que se enquadram no pagamento por input e no pagamento por

output são apresentadas as reflexões da comunidade cient́ıfica sobre a sua exequibili-

dade e pertinência na profissão docente. Dito de outra forma, além de se esclarecer

o que se entende por pagamento por input e por output, são apresentadas algumas

vantagens e alguns inconvenientes, no caso de se estabelecer determinada modalidade

de pagamento ao professor. Nesta discussão, assume especial relevância o argumento

de Murnane et al. (1986).

O modelo oriundo da teoria dos contratos citado frequentemente na literatura sobre

�Teacher performance pay� é o de Holmstrom et al. (1991). Bolton et al. (2005) ilus-

tra a ideia básica de Holmstrom et al. (1991), para o caso de um professor que exerça,

no máximo, duas tarefas; no seu modelo, assume, também, que o output das tarefas (no

caso bidimensional) se distribui de forma independente. A originalidade do trabalho

desenvolvido passa pela generalização do modelo a n tarefas, com a apresentação de

uma solução expĺıcita para o Agente e para o Principal, mesmo quando se assume que

o output das n atividades exercidas pelo Agente não seja distribúıdo de forma indepen-

dente. A partir da solução genérica para o modelo recupera-se o caso unidimensional

e bidimensional de Bolton et al. (2005). Para este último caso, amplia-se a discussão

dos resultados.

Considerou-se pertinente a apresentação e discussão da solução do modelo quando o

Agente exerce três atividades. Surge uma solução interessante, constrúıda a partir

dos casos unidimensional e bidimensional, nos três casos seguintes: (i) o output das

atividades é distribúıdo de forma independente e, cumulativamente, as atividades são

tecnologicamente independentes entre si (ii) o output das atividades é distribúıdo de

forma independente, e uma das atividades é tecnologicamente independente das outras

duas (iii) o output de uma das atividades distribui-se de forma independente do output

das outras duas atividades, e as atividades são tecnologicamente independentes entre

si.

Por constrangimentos de ordem temporal, fica em aberto o estudo da existência de al-

gum padrão de construção de solução para o Agente e para o Principal, para os cenários

apresentados, à medida que se aumenta o número de atividades.

No último caṕıtulo deste estudo, faz-se uma recolha, seleção e organização de evidência

2



CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO

emṕırica sobre tópicos conexos com os incentivos a fornecer à classe docente. Por ex-

emplo, o que diz a literatura sobre a relação entre os resultados escolares dos alunos e

o ńıvel de certificação de um professor? Será que à medida que um professor aumenta

as suas qualificações académicas se verifica algum impacto nos resultados obtidos pelos

seus alunos? Será justificável que um mestre ganhe mais do que um licenciado, e que

um doutor ganhe mais do que um mestre, no exerćıcio das mesmas funções? Um outro

tópico abordado é a posśıvel relação entre a forma de pagamento ao docente (por input

ou por output) e os resultados escolares dos seus alunos. Será que os alunos de um pro-

fessor remunerado de forma dependente do seu desempenho têm melhores resultados

escolares do que os alunos de um professor que recebe um salário fixo?

Outros tópicos abordados passam pela dicotomia escola pública e escola privada, no

contexto da discussão dos incentivos a dar aos professores, assim como o posiciona-

mento dos sindicatos nesta questão.

3



Caṕıtulo 2

Salários dos professores

Quanto é que os professores do ensino básico e secundário ganham? Qual o páıs que

melhor paga aos professores? Em que páıses é que o salário docente é pouco apelativo?

É uma profissão remunerada acima da média? Qual a posição salarial relativa dos pro-

fessores portugueses?

Estas são algumas questões que interessam, não apenas aos professores, mas também aos

responsáveis da poĺıtica económica e, em particular, educativa, a outros intervenientes

no mercado laboral docente, tais como os sindicatos e instituições de ensino particu-

lar e cooperativo, assim como à população em geral, já que os gastos/investimentos

em educação são financiados por todos. Aliás, no âmbito dos modelos de crescimento

endógeno, diz-se que a educação tem sido a chave do crescimento económico.

Quando se fala sobre salários, seja qual for a actividade económica, parece que a

tendência do ser humano é a sua quantificação, de saber a resposta a �E quanto

ganha?� Não é esse o foco desta reflexão sobre a remuneração docente - que é �o

como definir�, e não �o quanto� - mas é um bom ponto de partida, tanto mais que há

opiniões diversas sobre o salário dos professores e as suas implicações na qualidade do

sistema educativo.

A evidência emṕırica lança luz sobre estas questões, a partir da análise dos dados

dispońıveis mais recentes, em termos comparativos e não de forma isolada. A abor-

dagem comparativa entre páıses apresenta vantagens sobre os estudos de âmbito na-

cional pois, nomeadamente, permite a exploração de variações institucionais que não

existem dentro de cada páıs, indica se um determinado resultado é espećıfico de um

páıs ou é transversal a um conjunto de páıses e revela efeitos de equiĺıbrio geral que, por

vezes, não são viśıveis em estudos sobre um único páıs. Estas vantagens têm associadas

a si um preço a pagar, devido ao posśıvel enviesamento de fatores não observados, tais

como a cultura de cada páıs (Hanushek et al. (2010)) [27].
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2.1. EVIDÊNCIA DE ALGUNS PAÍSES E O CASO PORTUGUÊS

2.1 Evidência de alguns páıses e o caso português

A abordagem ao salário da profissão docente tem várias facetas, devendo ser feita tanto

em termos absolutos como em termos relativos. Em termos absolutos interessa saber,

por exemplo, a quanto ascende o salário de um professor no ińıcio da sua carreira, a

meio (assuma-se 15 anos de serviço) e quanto ganha no topo da sua carreira. Neste

contexto, note-se que será relevante considerar qual a duração da carreira, sendo que há

diferenças entre páıses de mais de 10 anos. Fica a questão de saber se é mais apetećıvel

iniciar a carreira a ganhar menos e atingir o topo mais depressa ou, então, ter um salário

inicial mais atrativo mas demorar mais tempo a atingir o topo da carreira. Uma medida

posśıvel seria a comparação dos ganhos actualizados ao longo de toda a carreira, mas

tal não leva em conta as preferências temporais dos indiv́ıduos - alguns preferem a util-

idade presente, valorizando mais um salário inicial melhor, embora com uma carreira

mais longa, ao passo que outros podem preferir uma carreira mais curta, mesmo sendo

penalizados no ińıcio da sua carreira com salários menores. Um outro aspecto a ter em

conta é que não é garantido que todos cheguem ao topo da carreira, sendo que neste

caso, em geral, será prefeŕıvel ter um salário inicial melhor.

A análise dos salários dos professores não se pode esgotar em termos absolutos, mas

deve ser perspetivada em termos relativos. Por exemplo, a literatura avança com com-

parações entre páıses e, dentro do mesmo páıs, compara os ganhos de um professor

do ensino básico do 3o ciclo, a meio da carreira, com trabalhadores com qualificações

semelhantes (ńıveis 5A, 5B e 6 da Classificação Internacional Standard de Educação),

assim como leva a cabo a comparação com o PIBpc. A análise é feita a partir do re-

latório da OCDE de 2010 [41], tendo consciência de algumas fragilidades no argumento,

nomeadamente, a existência de sistemas educativos heterogéneos nos diversos páıses,

os quais passam por uma variação no treino dos professores e nos procedimentos para o

seu recrutamento, carateŕısticas organizacionais diferentes (por exemplo, a existência e

poder dos sindicatos), assim como a ausência de uma medida das diferenças de capital

f́ısico (por exemplo, ao ńıvel de uma maior utilização das Tecnologias da Informação e

Comunicação na estrutura educacional).

Qual o páıs onde um professor do ensino básico, do 3o ciclo, ganha mais?

Observe-se a tabela 2.1. A resposta é, por larga margem, indiscut́ıvel: Luxemburgo,

onde um professor com pelo menos 15 anos de serviço ganha, aproximadamente, 100

mil dólares anuais (o salário está calculado antes de impostos mas após a contribuição

para a Segurança Social; note-se que sistemas fiscais pesados podem agravar a posição

5



2.1. EVIDÊNCIA DE ALGUNS PAÍSES E O CASO PORTUGUÊS

Austrália 46908

Áustria 40993
Bélgica (Fl.) 41093
Bélgica (Fr.) 39430
R. Checa 22084
Dinamarca 42308
Inglaterra 44630
Finlândia 40953
França 34316
Alemanha 59156
Grécia 31946

Hungria 15049
Islândia 27226
Irlanda 54100
Itália 34331
Japão 48655
Coreia 54444
Luxemburgo 98849
México 24261
Holanda 50227
N. Zelândia 38412
Noruega 37023

Polónia 16137
Portugal 35486
Escócia 48611
Espanha 46794
Suécia 33885
Súıça 64580
EUA 44000
Estónia 12687
Indonésia 2331
Israel 22410
Eslovénia 32075

Tabela 2.1: Salário ao fim de 15 anos de serviço na �Lower secondary education�, em dólares
convertidos usando PPPs. Fonte: OCDE

relativa do páıs, quando se considera a remuneração ĺıquida). Segue-se a Súıça, onde

o salário anual de um docente ultrapassa ligeiramente os 60 mil dólares. Uma série

de páıses desenvolvidos remuneram os professores abaixo da Súıça, mas acima dos 40

mil dólares anuais: Alemanha, Coreia, Irlanda, Holanda, Japão, Escócia, Austrália,

Espanha, Inglaterra, EUA, Dinamarca, Bélgica, Áustria e Finlândia. Note-se que estes

valores reportam-se ao ano de 2008; será interessante saber qual o impacto da crise

mundial nesta hierarquização. O que dizer da Irlanda em 2011, após a intervenção

externa? O que dizer da Espanha, atualmente numa situação precária em termos

económicos? E dos EUA, com a atual evolução do dólar e com problemas ao ńıvel da

despesa crescente? Será que a catástrofe natural no Japão se irá reflectir nos salários

dos professores?

Já os páıses nórdicos são salientados por outra razão: a remuneração dos professores

é comparável a uma lista de outros páıses, mas os resultados escolares são excelentes.

Por que será? Não está no âmbito deste trabalho tal análise, mas a leitura direta destes

dados induz ao pensamento que o que explica o desempenho escolar acima da média

nestes páıses não será, por si só, o montante do salário da profissão docente, já que este

se equipara e é mesmo inferior a uma dúzia de páıses.

Em Portugal, o salário anual de um professor, com pelo menos 15 anos de serviço,

aproxima-se, por baixo, dos 40 mil dólares (os valores referem-se a indiv́ıduos que têm

a qualificação académica mı́nima exigida, não se enquadrando aqui os docentes que

devido à aquisição do grau de mestre ou de doutor, beneficiaram do artigo 54o do Es-

tatuto da Carreira Docente dos Professores do Ensino Básico e Secundário), tais como a

Bélgica, Nova Zelândia, Noruega, Itália, França e Suécia. No caso português, para 2011

e anos imediatamente posteriores, levanta-se a incógnita de saber qual o impacto da
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2.1. EVIDÊNCIA DE ALGUNS PAÍSES E O CASO PORTUGUÊS

ajuda externa nos salários dos professores. Para o fim da lista são remetidas a Polónia,

Hungria e Estónia, com ganhos anuais abaixo dos 20 mil dólares.

Em termos relativos, considere-se o rácio entre o salário anual de um professor do

ensino básico, no 3o ciclo, a meio da carreira, e os ganhos de trabalhadores a tempo

inteiro com qualificações ao ńıvel do ensino politécnico ou universitário (observe-se a

Austrália 0.94

Áustria 0.77
Bélgica (Fl.) 0.90
Bélgica (Fr.) 0.86
R. Checa 0.50
Dinamarca 0.85
Inglaterra 0.82
Finlândia 0.93
França 0.85
Alemanha 0.97
Grécia 0.74

Hungria 0.50
Islândia 0.50
Irlanda nd
Itália 0.58
Japão nd
Coreia 0.81
Luxemburgo nd
México nd
Holanda 0.80
N. Zelândia 0.97
Noruega 0.66

Polónia 0.68
Portugal 0.72
Escócia 0.89
Espanha 1.26
Suécia 0.93
Súıça nd
EUA 0.60
Estónia 0.70
Indonésia nd
Israel 0.56
Eslovénia 0.55

Tabela 2.2: Rácio entre o salário após 15 anos de serviço, na �Lower secondary education�, e os
ganhos de trabalhadores a tempo inteiro (25-64 anos) com qualificações equiparadas. Fonte: OCDE

tabela 2.2). Os únicos páıses onde o rácio ronda a unidade, ou seja, onde estas duas

categorias de salários equiparam, são a Alemanha e a Nova Zelândia, ambos os casos

para o ano de 2008. Para a Suécia, Finlândia e Austrália, o rácio aproxima-se, por

defeito, da unidade, nos dois primeiros casos no ano de 2007, e o último no ano de

2006. Grosso modo, pode dizer-se que neste conjunto de cinco páıses, os ganhos anuais

de um professor e de um trabalhador com qualificações equiparadas se assemelham.

Na Coreia, Holanda, Escócia, Inglaterra, Dinamarca, Bélgica, Áustria, Noruega, França

e Grécia, para indiv́ıduos com qualificações equiparadas, a opção de ser professor,

quando se olha somente para o ńıvel salarial, não é suficientemente atrativa para ser

primeira opção, já que os docentes ganham abaixo dos indiv́ıduos que estão noutras

profissões, na ordem dos 65%− 90%.

Em Portugal, para o ano de 2006, esse rácio é de 72%. Será que os professores ganham

bem? O valor deste indicador sugere que a profissão docente em Portugal será apelativa

não pelo ńıvel salarial, quando comparado com profissões que exigem os mesmos ńıveis

de qualificação, mas devido a outros factores explicativos, tais como as condições de

trabalho e/ou o gosto pelo ensino.

Com um rácio abaixo dos 60%, alistam-se a Islândia, Eslovénia e Itália, para o ano de

2006, e a República Checa e Hungria, para o ano de 2008. O único páıs considerado
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com um rácio acima dos 100% é a Espanha (126%); um páıs de referência como os EUA,

apresenta, no ano de 2008, um rácio na ordem dos 60%. No caso particular dos EUA,

a literatura sugere que a exclusão de indicadores geográficos da análise enviesa para

baixo as estimativas dos salários relativos dos docentes. Concretizando, os professores

estão espalhados por todo o território americano, mas as outras profissões equiparadas

não, sendo que estas últimas estão concentradas nas áreas urbanas; cerca de dois terços

dos professores americanos exercem a sua atividade em regiões onde o ńıvel salarial

para quem tem qualificações universitárias se situa abaixo da média nacional. Falhar

o controlo das variações geográficas enviesa as estimativas dos salários dos professores

para baixo e, ceteris paribus, aumenta as diferenças entre o salário docente e a média

dos salários dos trabalhadores com qualificações equiparadas em cerca de 48%. Após o

controlo de variações demográficas e geográficas, os dados dos censos de 2000 sugerem

que os salários dos professores estão 8.4% abaixo do salário das profissões equiparadas

(Taylor (2008))[49].

E o que dizer da comparação dos salários dos professores com o PIBpc?

Será talvez baseado nesta comparação que é corrente dizer que �os professores ganham

bem�. Observe-se a tabela 2.3. A análise mostra que, na maioria dos páıses, os pro-

Austrália 1.27

Áustria 1.10
Bélgica (Fl.) 1.17
Bélgica (Fr.) 1.13
R. Checa 0.91
Dinamarca 1.16
Inglaterra 1.26
Finlândia 1.15
França 1.05
Alemanha 1.69
Grécia 1.13

Hungria 0.78
Islândia 0.74
Irlanda 1.26
Itália 1.10
Japão 1.44
Coreia 2.01
Luxemburgo 1.18
México 1.69
Holanda 1.25
N. Zelândia 1.42
Noruega 0.66

Polónia 0.96
Portugal 1.55
Escócia 1.38
Espanha 1.49
Suécia 0.92
Súıça 1.53
EUA 0.94
Estónia 0.61
Indonésia 0.59
Israel 0.82
Eslovénia 1.18

Tabela 2.3: Rácio entre o salário após 15 anos de serviço, na �Lower secondary education�, e o
PIBpc. Fonte: OCDE

fessores ganham mais que o rendimento médio da população. Na Coreia, a proporção

atinge praticamente o dobro, e no México e na Alemanha, os professores ganham mais

do que uma vez e meia acima da média da população. Na generalidade, os salários dos

professores superam o PIBpc, com nomes já esperados: Súıça, Irlanda, Holanda, Japão,

Escócia, Austrália, Inglaterra, Dinamarca, Bélgica, Áustria e Finlândia. Mas, não será
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tal logicamente expectável, quando se comparam salários de classes de indiv́ıduos com

qualificações substancialmente diferentes? Não é de se esperar que profissões que ex-

igem como qualificação mı́nima de ingresso na profissão o ensino superior, ganhem mais

do que profissões cujas qualificações de entrada na profissão são inferiores ao ensino su-

perior?

Em alguns páıses, os professores ganham abaixo da média da população, tais como a

Noruega, a Suécia, a Islândia, a Polónia, a Hungria e Estónia, com valores entre os 60%

e os 92%. Nos EUA, a situação é semelhante, com os docentes a ganharem cerca de 94%

da média da população. Note-se que esta situação não deve ser olhada como normal em

páıses onde as qualificações académicas da população são, em média, bastante inferiores

ao ńıvel académico exigido para se ingressar na profissão docente. Num páıs onde as

qualificações médias da população se situam ao ńıvel do ensino básico, um professor

que ganhe ao ńıvel do PIBpc ganha mal.

Em Portugal, este rácio ronda os 150%, todavia é abusivo dizer-se que neste páıs os

professores são bem pagos, já que a comparação salarial deve ser feita com indiv́ıduos

com qualificações equiparadas, sendo que nesta comparação o páıs fica-se pelos 72%;

mas é leǵıtimo dizer-se que ganham acima da média do páıs, o que é de esperar, segundo

a teoria económica, em particular, a teoria do capital humano, já que em Portugal, no

ano de 2008, cerca de dois terços da população entre 25 e 64 anos não tinha completado

o ensino secundário.

Qual o montante do salário de entrada e do topo da carreira de um professor do ensino

básico, no 3o ciclo?

Observem-se as tabelas 2.4 e 2.5. Como seria de esperar, a partir do montante do

Austrália 33336

Áustria 29928
Bélgica (Fl.) 29223
Bélgica (Fr.) 28115
R. Checa 15976
Dinamarca 37449
Inglaterra 30534
Finlândia 32513
França 26123
Alemanha 48004
Grécia 25974

Hungria 12175
Islândia 24266
Irlanda 32657
Itália 28098
Japão 27545
Coreia 31407
Luxemburgo 71508
México 18620
Holanda 36403
N. Zelândia 25964
Noruega 29635

Polónia 8076
Portugal 21677
Escócia 30475
Espanha 40729
Suécia 28984
Súıça 50427
EUA 35915
Estónia 11981
Indonésia 1723
Israel 18199
Eslovénia 27470

Tabela 2.4: Salário no ińıcio da carreira na �Lower secondary education�, em dólares convertidos
usando PPPs. Fonte: OCDE
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Austrália 46908

Áustria 58921
Bélgica (Fl.) 50190
Bélgica (Fr.) 48163
R. Checa 24049
Dinamarca 42308
Inglaterra 44630
Finlândia 51512
França 49607
Alemanha 65925
Grécia 38658

Hungria 20208
Islândia 30774
Irlanda 61304
Itália 42132
Japão 61518
Coreia 87327
Luxemburgo 124231
México 40094
Holanda 55929
N. Zelândia 38412
Noruega 37023

Polónia 16818
Portugal 55654
Escócia 48611
Espanha 56728
Suécia 38431
Súıça 78801
EUA 53972
Estónia 17510
Indonésia 2532
Israel 27680
Eslovénia 33967

Tabela 2.5: Salário no topo da carreira na �Lower secondary education�, em dólares convertidos
usando PPPs. Fonte: OCDE

salário de um professor com 15 anos de serviço, o salário de partida de carreira e do

topo de carreira atingem seus valores mais altos no Luxemburgo, na ordem dos 70 mil

dólares e dos 120 mil anuais, respectivamente. Realce-se, no entanto, que neste páıs,

um professor a meio da carreira ganha apenas mais 10% do que o PIBpc, ou seja, o

Luxemburgo tem um rendimento médio mais elevado que a generalidade dos páıses e,

em termos absolutos, é o páıs onde a docência é melhor remunerada, ao passo que em

termos relativos e dentro do próprio páıs, a profissão não é excecionalmente paga.

Em termos de salário inicial na carreira, os páıses que se destacam são a Súıça, a Ale-

manha, a Espanha e a Dinamarca, pela positiva, com salários na banda dos 40-50 mil

dólares anuais, e a Polónia, a Hungria e Estónia, pela negativa, com um salário inicial

anual inferior aos 20 mil dólares.

Em termos de topo da carreira, o salário na Coreia ascende a cerca de 85 mil dólares

anuais, na Súıça ronda os 80 mil, e por volta dos 60 mil encontram-se a Alemanha,

Irlanda, Japão, Espanha e Áustria. Em Portugal e na Holanda, o salário de topo

da carreira aproxima-se deste valor de 60 mil dólares anuais, acima de vários páıses,

nomeadamente EUA, Austrália, Inglaterra, Finlândia, França e Noruega.

No nosso páıs, e a propósito do salário do topo de carreira, o recém criado ı́ndice 370,

os sindicatos descrevem uma situação caricata, traduzindo-se numa perda real para os

docentes do ensino básico e secundário. Este ı́ndice 370, criado após negociações entre

sindicatos e Ministério da Educação, à partida parece um avanço para a classe docente,

pois o topo da carreira situava-se no ı́ndice 340. Mas, após os cortes salariais, ou dito

de outra forma, após a reestruturação da carreira remuneratória que alterou os ı́ndices

de forma permanente, o ı́ndice 370, onde ainda não está nenhum professor, corresponde

ao ı́ndice 338; na prática, parece que os professores que estavam no antigo topo da car-
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reira, o ı́ndice 340, quando ascenderem ao topo, e não serão todos, ficarão a ganhar pelo

ı́ndice 338. Após o pedido de ajuda externa, projecta-se que a profissão docente será

cada vez menos atrativa em termos salariais, admitindo que no plano da atratividade,

não haja degradação das condições de trabalho.

Os páıses onde o topo da carreira é mais baixo são, sem surpresa, a Polónia, a Hungria

e a Estónia, rondando os 20 mil dólares anuais. Neste páıses, as diferenças entre os

salários de entrada e de topo de carreira são quase insignificantes.

O crescimento mais significativo nos salários, desde que se inicia funções até se chegar

ao topo, verifica-se na Coreia e em Portugal, na ordem deste último ser cerca de duas

vezes e meia o primeiro; no Luxemburgo, esta proporção situa-se nos 1.74. Note-se o

caso português, onde após a publicação do novo Estatuto da Carreira Docente dos pro-

fessores do ensino básico e secundário, nem todos chegarão ao topo, mas onde devido à

imposição de quotas na progressão aos 3o, 5o e 7o escalões da carreira, o grosso dos pro-

fessores ficarão, no fim da sua carreira profissional, pelo meio da carreira docente. Nos

dias que correm, falar em topo da carreira em Portugal é algo utópico, talvez enganoso,

sobre a situação futura da esmagadora maioria dos professores.

2.1.1 Estrutura salarial

A estrutura salarial difere bastante entre os vários páıses. A tabela 2.6 ilustra o ponto.

Na Austrália, Dinamarca, Nova Zelândia, Escócia e Estónia, é posśıvel atingir o topo

Austrália 9

Áustria 34
Bélgica (Fl.) 27
Bélgica (Fr.) 27
R. Checa 32
Dinamarca 8
Inglaterra 10
Finlândia 16
França 34
Alemanha 28
Grécia 33

Hungria 40
Islândia 18
Irlanda 22
Itália 35
Japão 34
Coreia 37
Luxemburgo 30
México 14
Holanda 17
N. Zelândia 8
Noruega 16

Polónia 10
Portugal 31
Escócia 6
Espanha 38
Suécia nd
Súıça 27
EUA nd
Estónia 7
Indonésia 32
Israel 36
Eslovénia 13

Tabela 2.6: Duração da carreira, em anos, em 2008. Fonte: OCDE

da carreira em 6 a 9 anos; parece que se atinge o topo depressa, mas note-se que as

diferenças entre o salário no ińıcio e no topo da carreira são pouco significativas.

Na Áustria, República Checa, França, Grécia, Hungria, Itália, Japão, Coreia, Luxem-

burgo, Espanha, Israel e Portugal, para se atingir o topo da carreira são necessários,
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pelo menos, 30 anos de serviço. Neste caso, um salário de topo de carreira que parece

apelativo, será, quando muito, usufrúıdo por pouco tempo, em particular em páıses

cujo cálculo das pensões levam em conta toda a carreira contributiva e não apenas os

últimos salários.

Em Portugal, a carreira dos Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos Básico

e Secundário é igual para todos os ńıveis de educação e ensino, incluindo a Educação

Especial. A carreira é estruturada com uma única categoria e com desenvolvimento

indiciário em 10 escalões, de acordo com a tabela 2.7, sendo que os módulos de tempo

de serviço em cada escalão têm a duração de quatro anos, com exceção do 5o escalão,

cuja duração é de apenas dois anos.

Escalões 1o 2o 3o 4o 5o 6o 7o 8o 9o 10o

Índices 167 188 205 218 235 245 272 299 340 370

Tabela 2.7: Estrutura da carreira docente dos Ed. Inf. e dos Prof. do Ens. Básico e Sec.

Atualmente, a carreira dos professores do ensino não universitário é bastante longa,

teoricamente com a duração de 34 anos para se atingir o topo da carreira. Infelizmente,

com os congelamentos sucessivos na progressão na carreira, entre 29 de Agosto de 2006

até 31 de Dezembro de 2008, e desde o final de 2010, a carreira terá, pelo menos,

a duração de 37 anos (com as poĺıticas de austeridade impostas ao páıs, é bastante

provável que se atinja os 40 anos). Tal facto, conjugado com os constrangimentos legais

impostos à progressão na carreira em determinados escalões, com a mudança legisla-

tiva que permite que professores contratados após o ińıcio do ano lectivo percam pelo

menos 2 meses de serviço por ano (Julho e Agosto) e com a proliferação de horários

incompletos, permite antever que a próxima geração de professores nunca atingirá os

últimos escalões da carreira e, até mesmo, que muitos deles serão contratados de forma

permanente, nunca iniciando a carreira.

2.1.2 Análise comparativa por ńıvel de ensino, com a OCDE
e a UE

Em Portugal, não há diferenças entre a remuneração dos professores dos vários ńıveis

de ensino, sendo que os Educadores de Infância, os Professores do Ensino Básico e os

do Ensino Secundário têm uma estrutura salarial comum. Seguem a mesma poĺıtica

páıses tais como a Inglaterra, a Grécia, a Irlanda, a Nova Zelândia e a Escócia.

Esta não é a opção noutros páıses, onde à medida que se progride por ńıvel de ensino
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- os ńıveis de ensino considerado são a �Primary education�, �Lower secondary edu-

cation� e a �Upper secondary education� que correspondem, grosso modo, ao 1o e 2o

Ciclo, ao 3o Ciclo e ao ensino secundário, respetivamente - se ganha mais (à exceção

da Coreia, onde os professores do 1o e 2o ciclo ganham mais do que os do 3o ciclo e

secundário, estes dois últimos com a mesma remuneração). Os dados já apresentados

referem-se somente ao 3o ciclo, mas agora serão apresentados alguns valores dos outros

ńıveis de ensino, assim como médias não ponderadas dos páıses da OCDE e dos páıses

da União Europeia (esta corresponde à média não ponderada de 19 páıses da OCDE,

membros da UE, com dados dispońıveis ou posśıveis de serem estimados: Alemanha,

Áustria, Bélgica, Dinamarca, Eslováquia, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Holanda,

Hungria, Itália, Irlanda, Luxemburgo, Polónia, Portugal, Reino Unido, República Checa

e Suécia). Para a análise que se segue, considerem-se as tabelas 2.8 e 2.9.

Considere-se o caso de Portugal (ano de 2008), os salários inicial, com 15 anos de

serviço e de topo, com valores arredondados aos milhares, são de 22 mil, 35 mil e 56 mil

dólares anuais, respetivamente. Nos páıses da OCDE, os valores pagos ao professores

do ensino secundário são, seguindo a mesma ordem, de 33 mil, 46 mil e 55 mil dólares

anuais. Podia enfatizar-se que no topo da carreira, os professores portugueses são mel-

hor remunerados do que a média dos páıses da OCDE, mas tal é enviesar a análise, já

que:

(a) os professores do nosso páıs passam a esmagadora maioria da carreira nos seus

primeiros dois terços, o que se traduz no facto de, na maior parte do tempo da sua

vida profissional estarem a ganhar menos do que os seus pares da OCDE (cerca

de 10 mil dólares anuais);

(b) a carreira docente em Portugal (2008), é de 31 anos (atualmente, devem adicionar-

se, pelo menos, uma meia dúzia de anos) e nos páıses da OCDE ficava-se pelos

24 anos; grosso modo, pode dizer-se então que só ao fim de 30 anos é que os

portugueses ficam a ganhar ligeiramente mais (cerca de mil dólares anuais).

Atendendo ao facto de muitos dos professores portugueses não atingirem o topo da

carreira, será razoável afirmar que eles ganham, todos os anos, abaixo dos seus pares

da OCDE e que, mesmo para aqueles que atinjam o topo, os ganhos actualizados de

toda a sua vida profissional serão inferiores ao dos seus homólogos da OCDE.

Note-se que se fossem usados os valores pagos ao professores da �Primary education� ou

da �Lower secondary education�, estes, para o salário inicial e ao fim de 15 anos de

serviço, ainda são inferiores em Portugal, de forma que as conclusões se mantêm.
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Primary education Lower sec. education Upper sec. education
wińıcio w15 anos wtopo wińıcio w15 anos wtopo wińıcio w15 anos wtopo

Austrália 33153 46096 46096 33336 46908 46908 33336 46908 46908

Áustria 28622 37914 56709 29928 40993 58921 30353 42177 62045
Bélgica (Fl.) 29223 41093 50190 29223 41093 50190 36360 52667 63391
Bélgica (Fr.) 28115 39430 48163 28115 39430 48163 34885 50541 60838
R. Checa 16013 21652 23693 15976 22084 24049 16587 23540 25846
Dinamarca 37449 42308 42308 37449 42308 42308 39085 51034 51034
Inglaterra 30534 44630 44630 30534 44630 44630 30534 44630 44630
Finlândia 29386 38217 47976 32513 40953 51512 32731 44919 57925
França 23735 31927 47108 26123 34316 49607 26400 34593 49912
Alemanha 43524 54184 58510 48004 59156 65925 51722 63634 72876
Grécia 25974 31946 38658 25974 31946 38658 25974 31946 38658
Hungria 12175 15049 20208 12175 15049 20208 13226 18079 25523
Islândia 24266 27226 30774 24266 27226 30774 25503 31983 33483
Irlanda 32657 54100 61304 32657 54100 61304 32657 54100 61304
Itália 26074 31520 38381 28098 34331 42132 28098 35290 44041
Japão 27545 48655 61518 27545 48655 61518 27545 48655 63184
Coreia 31532 54569 87452 31407 54444 87327 31407 54444 87327
Luxemburgo 48793 67723 101163 71508 98849 124231 71508 98849 124231
México 14552 19072 31557 18620 24261 40094 nd nd nd
Holanda 35428 45916 51226 36403 50227 55929 36762 67105 73964
N. Zelândia 25964 38412 38412 25964 38412 38412 25964 38412 38412
Noruega 29635 37023 37023 29635 37023 37023 31652 39016 39016
Polónia 7127 14094 14686 8076 16137 16818 9173 18548 19334
Portugal 21677 35486 55654 21677 35486 55654 21677 35486 55654
Escócia 30475 48611 48611 30475 48611 48611 30475 48611 48611
Espanha 37172 42796 52391 40729 46794 56728 42440 48945 59234
Suécia 28409 33055 37967 28984 33885 38431 30533 36163 41131
Súıça 44308 56493 69354 50427 64580 78801 58781 76207 89655
EUA 35999 44172 50922 35915 44000 53972 36398 47317 53913
Estónia 11981 12687 17510 11981 12687 17510 11981 12687 17510
Indonésia 1617 2046 2331 1723 2331 2532 1995 2582 2813
Israel 18199 19868 27680 18199 22410 27680 18199 22410 27680
Eslovénia 27470 32075 33967 27470 32075 33967 27470 32075 33967

Tabela 2.8: Salário no ińıcio da carreira, ao fim de 15 anos de serviço e no topo da carreira, por
ńıveis de ensino, em dólares convertidos usando PPPs. Fonte: OCDE

Como as médias para os 19 páıses da UE são muito próximas das médias dos páıses da

OCDE, a análise é análoga.
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Primary educ. Lower sec. educ. Upper sec. educ.
wińıcio w15 wtopo wińıcio w15 wtopo wińıcio w15 wtopo

Média OCDE 28949 39426 48022 30750 41927 50649 32563 45850 54717
Média UE19 28628 38582 46977 30731 41519 49700 32059 45043 54009

Tabela 2.9: Médias para a OCDE e UE dos salários no ińıcio da carreira, ao fim de 15 anos de serviço
e no topo da carreira, em dólares convertidos usando PPPs. Fonte: OCDE

No que respeita ao montante do salário inicial português, este só supera os da República

Checa, Hungria, México, Estónia, Indonésia, Israel e Polónia, nos três ńıveis de ensino,

de forma que os professores portugueses em ińıcio de carreira estão mal posiciona-

dos relativamente aos seus colegas da OCDE. No que concerne aos salários auferidos

pelos professores portugueses ao fim de 15 anos de serviço, este ainda excede o dos

páıses mencionados para o caso do salário de partida, assim como os da França, Grécia,

Islândia, Itália e Suécia, para qualquer ńıvel de ensino. Na França, Grécia e Itália,

a carreira docente também é longa, na ordem dos 33-35 anos, de forma que parece

que os professores portugueses estão numa melhor situação salarial do que estes páıses;

na Islândia, a carreira é de 18 anos, o que retira força a este argumento, e quanto à

Suécia, a duração da carreira docente não está dispońıvel, nada se podendo concluir.

No entanto, é necessário contextualizar a situação de um professor em cada páıs, ol-

hando, nestes três páıses, a posição relativa de um professor quanto a indiv́ıduos noutras

profissões que exijam as mesmas qualificações e, também, quanto ao PIBpc. Os profes-

sores franceses ganham menos do que um francês que esteja noutra profissão e tenha

qualificações equiparadas, mas este rácio é superior ao homólogo português, assim como

ganham acima da média dos franceses (tal como os professores portugueses). Parece,

pois, que em termos materiais, tanto em Portugal como na França, ser professor não

é compensador monetariamente, havendo profissões alternativas mais rentáveis. Já no

que respeita à Grécia e à Itália, a posição dos docentes portugueses afigura-se ligeira-

mente mais vantajosa, com os rácios referidos a apresentarem piores valores para os

gregos e italianos.

O Luxemburgo, nos três ńıveis de ensino, continua a ser o páıs a apresentar valores

mais altos, sendo que um professor do 1o e 2o ciclo ganham cerca de 70% mais do que a

média dos seus pares da OCDE, e um docente do ensino secundário ganha ligeiramente

mais do que o dobro do que os seus congêneres da OCDE.

A Noruega é, também, um caso curioso, sob a perspetiva dos bons resultados escolares

mas onde a profissão docente não se afigura atrativa em termos estritamente pecuniários.

Os professores noruegueses ganham cerca de três quartos de outras profissões que ex-
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igem qualificações similares, assim como ganham a mesma proporção do rendimento

médio norueguês. Os professores do 1o, 2o e 3o ciclo são remunerados da mesma forma,

e os do ensino secundário auferem um vencimento acrescido de 2 mil dólares anuais,

no ı́nicio, meio e topo da carreira. Ganham sempre abaixo da média dos seus par-

ceiros da OCDE, em todos os ńıveis de ensino e em todas as etapas da carreira, exceto

no ińıcio da carreira da �Primary education�, em que a diferença não chega a ser de

mil dólares anuais suplementares. Comparando com Portugal, este páıs tem salários

de topo melhores, com excedentes na ordem dos 15-18 mil dólares anuais, sendo tal

situação é contrabalançada pelo facto da carreira, na Noruega, ter a duração de 16

anos, sensivelmente metade da portuguesa. O salário inicial e ao fim de 15 anos de

serviço é melhor para os noruegueses e, por isso, talvez não seja abusivo dizer que,

em termos de montante de salário, os noruegueses estão em melhor situação do que

os portugueses, mas enquadrando a profissão docente dentro de cada páıs, talvez os

professores portugueses vivam melhor em Portugal do que os professores noruegueses

na Noruega.

Os professores ingleses, ao fim de 10 anos de serviço, estão no topo da carreira, embora

o seu salário seja sensivelmente mediano em termos dos páıses da OCDE. Em termos

médios, este salário de topo é sempre inferior à média da OCDE, na ordem dos 3, 5

ou 10 mil dólares anuais, consoante o ńıvel de ensino. Com uma duração de carreira

tão curta relativamente a grande parte dos outros páıses da OCDE, cumulativamente

com um salário de ińıcio de carreira relativamente alto, não é surpreendente que os

salários ao fim de 15 anos de serviço, sejam superiores à média da OCDE, no 1o, 2o e

3o ciclo; no entanto, no que respeita ao ensino secundário, os professores ingleses estão

piores que a média dos seus parceiros da OCDE, em todas as etapas da sua carreira.

Comparativamente a Portugal, o nosso páıs apresenta vantagem no topo da carreira,

mas no ińıcio e meio da carreira, em termos absolutos, os salários dos professores in-

gleses são superiores, em todos os ńıveis de ensino. Olhando para dentro de cada páıs,

os docentes ingleses do 3o ciclo com 15 anos de serviço ganham cerca de 90% dos in-

gleses com profissões com as mesmas qualificações de entrada, acima da percentagem

portuguesa, abaixo dos 85%, e cerca de 115% da média do rendimento médio inglês,

inferior à proporção de 1.5 em Portugal. Diŕıamos que a partir do meio da carreira, é

melhor exercer a profissão em Portugal do que em Inglaterra, mas até lá a escolha não

é muito clara.

Por fim, considere-se o caso dos Estados Unidos. Na �Primary education� e �Lower

secondary education�, os professores americanos ganham mais em todas as etapas da

carreira do que a média dos páıses da OCDE. No entanto, quando a comparação é feita
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individualmente com cada páıs da OCDE, tal não acontece. Por exemplo, o salário ini-

cial e de meio da carreira dos professores do 1o ciclo é superior ao dos EUA na Alemanha,

Luxemburgo e Súıça, mas se se restringir a comparação ao meio da carreira, a Austrália,

Inglaterra, Japão, Holanda, Irlanda, Coreia e Escócia também figuram numa situação

mais vantajosa. Neste ńıvel de ensino, o nosso páıs só apresenta melhores resultados

comparativos no topo da carreira. Relativamente ao 3o ciclo e secundário, a análise

comparativa é similar, adicionando-se o caso da Espanha, onde o salário de entrada e

de meio da carreira é superior ao americano. Nestes dois ńıveis de ensino, Portugal con-

tinuar a apresentar vantagem relativa somente no topo da carreira. Contextualizando

a análise dos salários dos professores à situação nos EUA, a evidência sugere que não

é materialmente atrativo ser professor neste páıs, uma vez que os docentes americanos

ganham cerca de dois terços de indiv́ıduos com as mesmas qualificações académicas e

ganham cerca de 98% do rendimento médio americano.

17



Caṕıtulo 3

Como definir o salário de um
professor?

Como definir o salário de um professor de forma a potenciar o seu esforço? A teoria da

agência em contexto de informação assimétrica apresenta modelos genéricos que definem

o salário do Agente de forma a maximizar o seu o esforço, quando o seu desempenho

não é observável pelo Principal. A relação entre um professor e a sua entidade patronal

pode ser perspetivada neste cenário, onde o cerne da sua atividade profissional, a sala

de aula, não é observada por quem o contratou (ou caso o seja, tal monitorização é

onerosa).

É cada vez maior o número de profissões onde é prática uma remuneração dependente

do desempenho, fundamentada na dicotomia ńıvel salarial e ńıveis de produtividade. A

ideia básica subjacente é a de que os trabalhadores respondem a incentivos e que uma

remuneração dependente do output induzirá os trabalhadores a aumentar os seus ńıveis

de produtividade. Por exemplo, dados analisados de uma empresa do ramo automóvel

(produção de vidros), quando esta passou de um esquema de pagamento por input (por

número de horas trabalhadas) para um pagamento por output, produziram os seguintes

resultados emṕıricos: (i) verificou-se um aumento na ordem dos 44% nos ńıveis de pro-

dutividade do fator trabalho (ii) esses ganhos decorreram, por um lado, do est́ımulo

fornecido pelos incentivos salariais e, por outro lado, da contratação de trabalhadores

mais produtivos e da retenção dos melhores trabalhadores. De fato, a contratação de

trabalhadores tem-se tornado cada vez mais agressiva, com as organizações a superar

ofertas de competidores, em ordem a reter os seus trabalhadores e a oferecer pacotes

remuneratórios atrativos para atrair profissionais que desejam contratar (iii) a empresa

de automóveis partilhou os aumentos de produtividade com os seus trabalhadores (iv)

aumento na variância no output, já que os trabalhadores mais ambiciosos têm menos

incentivo a diferenciarem-se quando o pagamento é por input do que quando é depen-
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dente do output (Lazear (2000))[35].

Um outro exemplo citado na literatura, e que traduz o argumento de que os incentivos

financeiros motivam os professores a melhorar o seu desempenho, é o da implementação

de um programa experimental, em Israel pelo peŕıodo de por um ano, de um esquema

de pagamento de um bónus aos professores cujos alunos melhorassem o seu desempenho

escolar em Matemática e Inglês (a atribuição desse bónus era baseada no desempenho

do docente, relativamente a outros da mesma disciplina). O objetivo principal deste

programa era analisar o efeito dos incentivos no esforço e pedagogia do professor, assim

como na sua produtividade, sendo esta medida pelos resultados nos exames escritos.

Os resultados sugerem que os incentivos aumentaram o desempenho dos alunos nos ex-

ames, mas que esta melhoria dos resultados dos exames são consequência de mudanças

nos métodos de ensino, no ensino após as aulas, de uma maior capacidade de resposta

às solicitações dos alunos, e não de uma manipulação artificial ou inflação desses resul-

tados - em suma, os incentivos induziram um maior esforço e a uma pedagogia mais

acurada da parte dos professores (Lavy (2008)) [34].

A teoria económica subjacente a tais estratégias é a teoria da agência, a qual aponta

para um esquema de incentivos ao Agente na forma de �performance pay�, visando

que ele otimize o seu esforço quando este não é posśıvel de ser observado sem quaisquer

custos associados. De facto, os sistema de remuneração por mérito fazem uma seleção

prévia do mercado, já que atraem os indiv́ıduos particularmente bons na actividade à

qual o incentivo está associado, e repelem os outros. Curiosamente, no caso da profissão

docente, há maior probabilidade que os professores com maiores competências deixem

a profissão do que os menos competentes (Lazear (2003) e Podgursky et al. (2004))

[36, 43], sendo que alguma evidência emṕırica aponta como causa mais provável a com-

pressão nos salários e não o surgimento de outras oportunidades de mercado atrativas.

Por exemplo, durante os últimos 40 anos do século XX, o êxodo das professoras mais

competentes do sistema de ensino americano resultou de um ńıvel salarial pouco rec-

ompensador (Hoxby et al. (2004)) [30].

Deve a classe docente ser paga com base num sistema que seja função do mérito/desempenho?

A evidência emṕırica mostra que, na maioria dos páıses, a classe docente é paga com

base nos anos de experiência e nas qualificações académicas, duas variáveis que estão, no

máximo, fracamente correlacionadas com os resultados escolares dos alunos (Hanushek

(2003)) [24]. Por contraste, parece que os estudantes de páıses adeptos de um sistema

de performance pay são significativamente melhores em matemática, ciências e leitura

do que alunos de páıses que não o usam (Woessmann (2011)) [56].
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A aplicação da teoria da agência em contexto de informação assimétrica à profissão

docente tem sido alvo de investigação, em particular atendendo ao fato de que os gas-

tos/investimento em educação são normalmente significativos numa economia, e porque,

de facto, é desejável que o professor desempenhe a sua actividade com o máximo de es-

forço. A literatura contém propostas diversas sobre os incentivos na profissão docente,

assim como discute o seu impacto no desempenho dos alunos, na qualidade do ensino,

no ńıvel de absentismo, no número de horas de trabalho e na mobilidade dos professores.

O caṕıtulo inicia-se com uma breve caraterização dos vários tipos de incentivo ap-

resentados à classe docente. De seguida, faz-se um breve sumário da teoria da agência

(Rasmusen (2002) e Macho-Stadler et al. (2001)) [38, 45], assumindo que o Agente de-

sempenha múltiplas tarefas (Bolton et al. (2005) e Holmstrom et al. (1991)) [9, 28]. É

proposta uma generalização ao caso n-dimensional para o modelo proposto por Bolton

et al. (2005).

3.1 Tipos de incentivos à classe docente

O sistema salarial t́ıpico da classe docente do ensino público é um sistema de salário

uniforme, por escalão, que assegura que professores com os mesmos anos de experiência

e qualificação académica são igualmente remunerados. A literatura, inspirada na teoria

da agência, tem discutido se tal sistema de incentivos é o ideal, sugerindo alternativas

e ponderando as suas vantagens e desvantagens.

Os incentivos aos professores podem agrupar-se da seguinte forma:

1. Pagamento por output

(a) compensação absoluta;

(b) compensação relativa;

(c) compensação por equipa.

2. Pagamento por input

(a) salário fixo;

(b) incentivos ao longo da vida.

Um posicionamento sobre os tipos de incentivo adequados aos professores resulta da

comparação entre o pagamento por input e o pagamento por output.
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3.1.1 Pagamento por output

Os incentivos dados à classe docente podem ser uma função do seu desempenho indi-

vidual, em termos absolutos ou em termos relativos, ou do desempenho colectivo. Os

sistemas de pagamento baseado no mérito compensam os professores, de forma individ-

ual, ou um grupo de professores ou escolas, com base em vários fatores, os quais incluem

os resultados escolares, observações de aulas e portefólios dos docentes. Note-se que

a ênfase é colocada no output do processo ensino-aprendizagem, o resultado da ação

de um professor, e não no seu input, tais como as qualificações académicas, anos de

experiência do docente e número de horas de trabalho.

Compensação absoluta

O salário está diretamente relacionado com os resultados individuais em termos abso-

lutos, sendo que quanto maior o resultado ou output maior o salário.

Note-se, contudo, que a remuneração função do output não funciona igualmente em

todas as profissões (Belfield et al. (2008)) [7]. A questão que surge de imediato é a

de definir o que são os resultados da acção de um professor. Um dos indicadores mais

usados são os resultados na avaliação escrita em testes/exames, mas, será esta uma

escolha acertada? Por exemplo, não há nenhuma relação linear entre estes e os salários

futuros dos alunos, de forma que a melhoria da média de tais resultados escolares não

será um indicador ideal, caso os ganhos futuros dos alunos sejam considerados rele-

vantes. Um dos objetivos últimos da educação é a aquisição de competências essenciais

para o mercado de trabalho, isto é, assegurar a existência de uma população produ-

tiva. O problema é que os ganhos decorrentes dessa aquisição só surgem anos após o

indiv́ıduo ter recebido educação, de forma que é imposśıvel associar a compensação dos

professores aos ganhos futuros dos seus alunos, mesmo que haja uma métrica relevante

(Lazear (2003))[36].

Um outro argumento prende-se com o fato da escola ter objetivos múltiplos, com-

plementares entre si, mas concorrentes nos recursos, nomeadamente, ensino de com-

petências básicas, preparação dos alunos para o mercado de trabalho e para a sua

integração em sociedade (por exemplo, a aprendizagem de regras básicas tais como as-

siduidade, pontualidade e trabalho em equipa, respeitando e incluindo a diversidade),

recuperação de alunos oriundos de backgrounds que, à partida, são desvantajosos, evi-

tar e prevenir perfis de delinquência, e promover a cidadania. Os resultados do tra-

balho de um professor não se esgotam na transmissão de conhecimento e aquisição de

competências, do saber-saber e do saber-fazer, mas passam pelo saber-estar, vertente
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esta, na maioria das vezes, ignorada quando a quantificação dos resultados se encerra

em resultados de testes/exames, desvalorizando-se o seu trabalho multifacetado. Pode

dizer-se, por um lado, que parte do output de um professor não tem valor de mercado

ou não é percecionado como tal de forma imediata e, por outro lado, que o desempenho

docente tem demasiadas dimensões, algumas dificilmente observáveis e quantificáveis e,

consequentemente, o output não é mensurado de forma precisa. Note-se também que,

no caso de existirem externalidades positivas na educação, ou seja, quando o retorno

social da educação é superior ao retorno para os alunos, medir-se apenas estes últimos

é medir apenas de forma parcial o output da educação.

Além do mais, quando se mede o desempenho dos alunos, seja o que for que se pretende

medir, ainda subsiste o problema de apurar com exatidão qual foi o valor acrescentado

da escola/professor, qual foi o seu contributo. Na prática, é provável que incentivos

baseados apenas numa medida tendam a falhar (Dixit (2002)) [12]. Dito de outra forma,

os resultados de um aluno não dependem unicamente do professor, são um processo cu-

mulativo que depende da capacidade intŕınseca do aluno e das contribuições dadas pela

escola e pela famı́lia (Todd et al. (2003))[50].

Adicionalmente, coloca-se a questão da descoordenação entre a missão da organização,

múltipla e amplamente abrangente no caso de uma escola, e das actividades/resultados

às quais os incentivos estão associados, sendo que, tendencialmente, os trabalhadores

focalizam a sua atenção nessas, descurando outras de igual importância. Dito de outra

forma, quando apenas uma das dimensões é medida, mas as outras não (talvez por não

serem facilmente observáveis e quantificáveis), os trabalhadores/professores colocam o

seu esforço na maximização da dimensão que vai ser quantificada, à custa das restantes.

No contexto da educação, a dependência do salário docente, por exemplo, dos resulta-

dos dos testes/exames em leitura e matemática, induzirá os professores a favorecer o

ensino dessas disciplinas e a prestar menos atenção a outras (Lazear (2003)) [36].

Este esquema de incentivo à classe docente, �teacher performance pay�, não é adequado

à especificidade do processo ensino-aprendizagem, onde, por um lado, é virtualmente

imposśıvel isolar o papel do docente, o seu valor acrescentado, o qual sofre influência de

múltiplas condicionantes (e não apenas por resultados de testes/exames) e, por outro

lado, como o docente não controla o tipo de alunos que terá em sala de aula, este não

poderá ser individualmente responsabilizado pelos resultados dos alunos; é consensual

aceitar que uns seriam penalizados e outros beneficiados pelo tipo de alunos com que

irão trabalhar, não existindo, à partida, igualdade na probabilidade de, para um mesmo

desempenho por parte dos docentes, haver o mesmo output por parte dos alunos, sendo

que tal situação é inaceitável. Na realidade, as escolas diferem, em maior ou menor
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grau, no background e na qualidade dos seus alunos e recursos e, por isso, basear a

remuneração do professor no output escolar, o qual não é controlado para as diferenças

nos inputs que uma escola recebe, não respeita os valores da justiça e igualdade. Não

é sem razão que a literatura indica que os custos de tal tipo de incentivo superam os

benef́ıcios, sendo que a natureza intŕınseca da profissão docente não se adequa a uma

remuneração por output (Murnane et al. (1986))[39].

Compensação relativa

Caso a quantificação do desempenho absoluto seja dif́ıcil de levar a cabo, é posśıvel que

os empregadores possam praticar uma compensação relativa, tal como atribuição de

promoções aos melhores trabalhadores, os quais passarão a usufruir de um salário supe-

rior. Caso se pretenda hierarquizar os professores e recompensar os melhores, a diferença

salarial após a promoção deve ser significativa, em especial se factores aleatórios têm

algum relevo na elaboração de tal hierarquia. Retirar aleatoridade na elaboração dessa

lista ordenada não é isenta de custos; parece que as direcções das escolas, num contexto

informal, são capazes de identificar os bons professores, mesmo com uma visão muito

limitada do que se passa dentro da sala de aula, mas é uma incógnita se o fariam caso

tais avaliações/julgamentos tivessem uma influência direta nos salários dos docentes.

Caso fosse considerado essencial a construção de tal ordenação, incorrer-se-ia em custos

de formalização do processo (Hanushek (1986)) [23].

Há evidência emṕırica de páıses que, na linha da compensação relativa, criaram classes

de professores (por exemplo, júnior e sénior), mas tais iniciativas não foram bem suce-

didas, tal como ocorreu com os sistemas de mérito no desempenho individual absoluto

(Waterreus (2003)) [53].

Compensação por equipa

Caso o desempenho individual de um docente seja dif́ıcil de medir, mas o desempenho

de grupo não, talvez seja prefeŕıvel a compensação por equipa. No entanto, note-se

que para tal incentivo ser efectivo, a dimensão do grupo/equipa deve ser reduzida, per-

mitindo a cooperação. De facto, numa medida considerável, os professores trabalham

em equipa e, talvez um dos grandes perigos da introdução de sistemas de mérito in-

dividual seja a redução da cooperação entre os pares, sendo que, consequentemente, a

performance da escola, em termos globais, se reduz em vez de aumentar (Podgursky et

al. (2007)) [44]. Argumenta-se que a dinâmica de grupo pode ser destrúıda, tanto entre

professores como entre estes e a direcção da escola, em especial se esta última está na

posição de remunerar pelo desempenho individual, assumindo-se que caso de opte pelo
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mérito do grupo, tal não mina a moral deste.

Em grupos grandes, é de esperar que alguns elementos beneficiem do desempenho al-

heio, sem contribúırem para a performance do grupo, exibindo um comportamento

oportunista. O problema em grupos de grande dimensão é que cada indiv́ıduo só

captura 1
N

do retorno, e à medida que N aumenta, os efeitos de diluição tornam-se

demasiado pronunciados. É necessário que o número de elementos do grupo seja equi-

librado, no sentido que a presença de incentivos de compensação por equipa aumenta a

produtividade dos menos produtivos, mas diminui a dos mais produtivos; na realidade,

é desejável que o grupo, além de ser de dimensão reduzida, seja homogéneo.

A maior vantagem deste género de incentivo reside no fato de estimular a cooperação

e o trabalho em equipa, contribuindo para aumentar a qualidade da educação (Lavy

(2002)) [33]. No entanto, e à semelhança da compensação individual, o corpo docente

tem tendência a trabalhar para os bons resultados nos indicadores escolares a serem

avaliados, descurando outros objetivos educacionais. Por exemplo, os docentes podem

reagir com acções estratégicas, tal como aumentar o número de propostas de alunos

para a ensino especial, e por ter um ensino orientado para os testes/exames.

Saliente-se, todavia, que para (Belfield et al. (2008)) [7] é essencial que as escolas

procedam a arranjos expĺıcitos de trabalho cooperativo - o ensino é uma produção em

equipa, de professores, conselheiros, especialistas, diretores, funcionários, etc - já que

essa definição clara do trabalho em equipa, em particular dos professores, é o primeiro

passo para a criação da remuneração por mérito, sendo que caso contrário, o Principal

terá extrema dificuldade em identificar e recompensar o mérito.

3.1.2 Pagamento por input

Nos dias de hoje, e na generalidade dos páıses, o pagamento aos docentes é por input,

combinando-se um salário fixo com retornos à senioridade, resultando uma remuneração

igual por escalão.

Uma vantagem do pagamento por input é a remoção do risco para o trabalhador, assim

como evita que este se foque demasiado na dimensão a ser medida. A ideia geral é que

os trabalhadores são avessos aos risco, mas saliente-se que no caso da profissão docente,

o argumento do risco não é relevante, já que mesmo nos esquemas de pagamento por

desempenho mais ambiciosos, apenas uma pequena fração do salário seria função do

output.

No que respeita ao pagamento associado ao número de horas de trabalho, é conveniente

referir uma nuance, aplicada também ao caso dos professores: estes levam em conta o

número total de horas que trabalham - pode dizer-se que o número total de horas de
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trabalho é uma boa proxy para a desutilidade da atividade de ensinar - mas, também, a

forma como essas horas são passadas. Levando em conta este aspeto, alguns páıses, entre

os quais não se inclui Portugal, remuneram melhor os professores de umas disciplinas

do que outras, verificando-se diferenças no pagamento, consoante a disciplina lecionada.

Salário fixo

O salário é fixo no sentido que o pagamento é função de um salário fixo por hora, sendo

que o número de horas de trabalho também é fixado. Este é o caso habitual no en-

sino público, onde medir o desempenho individual de cada professor não é tarefa fácil

nem barata, tanto em termos monetários como em termos de tempo. Além do mais,

como a classe docente é um grupo relativamente homogéneo em termos de qualificações

académicas e profissionais, é razoável este tipo de definição de salário. Note-se, con-

tudo, que este género de definição de salário não é isenta de cŕıticas, já que com um

salário fixo, os trabalhadores não têm incentivo a exercer mais esforço do que um ńıvel

mı́nimo especificado, ao passo que nos casos anteriores, existia o incentivo de exercer

mais esforço, caso os benef́ıcios de um esforço extra excedessem os custos desse esforço

marginal. Não é sem sentido que professores que exercem um esforço significativamente

acima da média preferiam um sistema salarial com, pelo menos, uma componente onde

o desempenho de mérito fosse compensado.

Na maior parte dos páıses, incluindo Portugal, o salário dos professores tem subjacente

esta ideia de salário fixo por hora, sendo que no nosso páıs a duração semanal é de 35

horas (sendo combinado com retornos à senioridade). A discussão do número de horas

trabalhadas pelos professores é também relevante na reflexão sobre os seus salários. A

este propósito, observe-se a tabela 3.1. Note-se que a reflexão sobre o salário docente

não se deve circunscrever a termos monetários, mas deve levar em conta o montante de

trabalho. Por exemplo, caso dois professores ganhem x, mas um deles trabalhe menos

horas semanais, este é relativamente melhor remunerado. Uma breve inspecção visual

à tabela 3.1 permite concluir que a exigência em termos de carga horária difere de páıs

para páıs.

No sentido de facilitar a leitura e sem desvirtuar a análise, considere-se o caso de um

professor do ensino básico, no 3o ciclo. Os EUA são o páıs onde o número de horas

letivas é mais alto, seguido de perto pelo México, ao passo que os páıses onde este

indicador é menor são a Grécia e a Polónia. Um conjunto de páıses, onde se inclui

Portugal, tem uma carga letiva relativamente elevada, entre as 700 e as 750 horas:

Alemanha, Holanda, Irlanda, Inglaterra e Espanha. Um segundo conjunto de páıses
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No dias trab./ano No horas letivas/ano No horas trab. na esc./ano
Pr. ed. L. sec. U. sec. Pr. ed. L. sec. U. sec. Pr. ed. L. sec. U. sec.

Austrália 196 196 196 873 812 810 1207 1228 1228

Áustria 180 180 180 779 607 589 nd nd nd
Bélgica (Fl.) 180 181 181 810 695 649 936 nd nd
Bélgica (Fr.) 181 181 181 724 662 603 nd nd nd
R. Checa 193 193 193 849 637 608 nd nd nd
Dinamarca 200 200 200 648 648 364 1306 1306 nd
Inglaterra 190 190 190 654 722 722 1265 1265 1265
Finlândia 188 188 188 677 592 550 nd nd nd
França nd nd nd 926 644 630 nd nd nd
Alemanha 193 193 193 805 756 715 nd nd nd
Grécia 178 158 158 593 429 429 1140 1170 1170
Hungria 185 185 185 611 611 611 nd nd nd
Islândia 180 180 175 671 671 560 1650 1650 1720
Irlanda 183 167 167 915 735 735 1036 735 735
Itália 167 167 167 735 601 601 nd nd nd
Japão 201 201 198 709 603 500 nd nd nd
Coreia 220 220 220 840 616 604 nd nd nd
Luxemburgo 176 176 176 739 634 634 900 828 828
México 200 200 173 800 1047 848 800 1167 971
Holanda 195 nd nd 930 750 750 nd nd nd
N. Zelândia 197 194 190 985 968 950 985 968 950
Noruega 190 190 190 741 654 523 1300 1225 1150
Polónia 185 185 185 513 513 513 nd nd nd
Portugal 171 171 171 855 752 752 1261 1261 1261
Escócia 190 190 190 855 855 855 nd nd nd
Espanha 176 176 171 880 713 693 1140 1140 1140
Suécia nd nd nd nd nd nd 1360 1360 1360
Súıça nd nd nd nd nd nd nd nd nd
EUA 180 180 180 1097 1068 1051 1381 1381 1378
Estónia 175 175 175 630 630 578 1540 1540 1540
Indonésia 252 164 164 1260 738 738 nd nd nd
Israel 185 178 178 755 598 541 981 783 712
Eslovénia 188 188 188 682 682 626 nd nd nd

Média OCDE 187 186 184 786 703 661 1178 1192 1166
Média EU19 184 181 181 763 661 632 1149 1133 1108

Tabela 3.1: Número de dias de trabalho, número de horas letivas e número de horas de trabalho na
escola anuais, por ńıvel de ensino. Fonte: OCDE

tem uma carga letiva que varia entre as 600 e as 700 horas, sendo que claramente, as

já mencionadas Polónia e Grécia são outliers, com uma carga letiva muito abaixo dos
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outros dois conjuntos de páıses, a primeira com 513 horas e a segunda com 429 horas

anuais.

É de salientar que este indicador, no caso português, contraria a ideia corrente que os

professores trabalham pouco, sendo evidente que trabalham acima da média da OCDE

e da UE19, em todos os ńıveis de ensino. Tal conclusão também é válida no que respeita

ao número de horas de trabalho anuais, excedendo em 70 horas a média da OCDE e

mais de 100 horas a média da UE19. Neste contexto, é de mencionar que a classe do-

cente tem sido penalizada com manipulações legislativas que têm aumentado o número

de horas de trabalho na escola, sendo que considerando o número de horas de trabalho

individual invariante, o horário semanal tem ultrapassado as 35 horas pagas, de forma

que, em consequência, a remuneração de cada hora de trabalho tem diminúıdo.

Realce-se que, na esmagadora maioria dos páıses considerados, o número de horas leti-

vas na educação primária ultrapassa a dos outros ńıveis de ensino, passando-se o inverso

no que respeita ao ensino secundário. Em Portugal, embora o ensino primário seja o

ńıvel de ensino onde há mais horas letivas, no que concerne ao número de horas na

escola, este é igual nos três ńıveis de ensino.

Incentivos ao longo da vida

O salário fixo pode ser combinado com incentivos ao longo da vida profissional, os quais

assumem a forma de compensações à senioridade, ou seja, o salário aumenta com os

anos de serviço. Quando não é aconselhável um salário dependente de resultados e/ou

existem poucas oportunidades de promoção, estas compensações diferidas no tempo

podem ser o incentivo necessário, funcionando como uma fonte de motivação. Como

é aplicado? Pelo pagamento aos trabalhadores abaixo dos seus ńıveis de produtivi-

dade quando eles são novos e acima quando eles envelhecem. Este esquema funciona

como motivação, já que cada trabalhador não quer perder o seu emprego, mesmo sendo

remunerado abaixo da sua produtividade, para poder usufruir de salários mais compen-

sadores para o fim da sua carreira.

E o que dizer da profissão docente? Assume-se que a produtividade de um profes-

sor aumenta exponencialmente nos dois primeiros anos de profissão, peŕıodo após o

qual os seus ńıveis permanecem, grosso modo, constantes. Esta ideia é apreendida pela

generalidade da população que, por isso, não compreende nem vê qualquer racionali-

dade na carreira docente, onde os trabalhadores progridem por antiguidade, sendo que

esses aumentos de salários não são a tradução de quaisquer aumentos de produtivi-

dade. Parece, pois, existir algum género de contradição na remuneração docente, onde
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se ganha mais a troco de nada, e tal é prática na esmagadora maioria dos páıses. O

paradoxo é aparente, e é explicada pela especificidade da profissão, onde sendo ex-

tremamente delicada e onerosa a prática de uma remuneração dependente de resulta-

dos, levantando-se problemas adicionais com a reacção estratégica dos trabalhadores,

as quais podem pôr em causa objectivos educacionais não mensuráveis mas desejáveis,

se opta por uma remuneração fixa por input (hora de trabalho), combinada com re-

tornos à senioridade. De facto, é esta definição da carreira que mantém os professores

motivados, esta expetativa de, um dia mais tarde, os ńıveis salariais se tornarem mais

que proporcionalmente compensadores, já que o ińıcio da carreira - no contexto atual,

falar em entrar na carreira é uma miragem - é relativamente mal remunerado para as

qualificações académicas exigidas, e onde, caso as colocações sejam em escolas distantes

de casa, os custos excedem a remuneração, assumindo que o desgaste excessivo do do-

cente não entra na equação. Aliás, os retornos à senioridade podem induzir a seleção

adversa, no sentido de ser mais provável, em particular no ińıcio da carreira, que os mel-

hores professores deixem a profissão por outra, com remunerações atuais mais atrativas.

Hoje em dia, em escolas com alunos problemáticos, mesmo os professores a meio da

carreira sentem-se mal pagos, já que as exigências diárias dos alunos, e o aumento das

solicitações burocráticas, não são devidamente compensadas em termos monetários.

Nos últimos anos, professores no topo da carreira e no limiar da sua aposentação,

preferiram terminar a sua vida profissional, apesar de penalizados no montante da sua

pensão, atendendo a que, em termos ĺıquidos, já não compensava ser professor.

Uma ideia a ponderar e que atualmente pode ser contraproducente no caso de al-

guns professores na carreira, é a ı́nfima probabilidade de perderem o emprego, mesmo

com ńıveis de produtividade muito abaixo do desejável. Num mercado de trabalho

genérico, o empregador usa as qualificações académicas e/ou os anos de experiência

como uma proxy do desempenho futuro do trabalhador a contratar, admitindo que de-

sconhece, nesse momento, as suas reais capacidades e competências. Mas, algum tempo

decorrido, o empregador já na posse dessa informação, ajusta o salário ao ńıvel de pro-

dutividade; ora, no mercado laboral dos professores, com um pagamento uniforme por

escalão, tal ajuste é impraticável. A ideia de impunidade face a ńıveis de produtivi-

dade muito abaixo do esperado é ainda mais acentuada quando o professor é integrado

na carreira docente, e o despedimento só poderá ocorrer por motivos extraordinários

(Lazear (2003)) [36]. Felizmente, e as pessoas em geral têm essa imagem, a esmagadora

maioria da classe docente não adota tal registo, desempenhando as suas funções com
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zelo e dignidade, apesar de algum desencanto.

3.2 Perfis de escolha

Dohmen et al. (2010) [13] descreve o perfil t́ıpico dos indiv́ıduos que preferem um

pagamento por input ou um pagamento por output. Grosso modo, distingue os seguintes

fatores:

1. a probabilidade de preferir um esquema de pagamento por output é maior quanto

mais produtivo o indiv́ıduo for.

2. a aversão ao risco afeta a opção entre os tipos de remuneração, sendo que os

indiv́ıduos avessos ao risco não gostam do risco associado a um esquema de

pagamento por desempenho, uma vez que há fatores que fogem do seu controlo,

preferindo um esquema de pagamento independente do output. Diz-se que a util-

idade esperada de uma remuneração variável é menor para sujeitos avessos ao

risco do que para sujeitos neutros ou que gostam do risco, de forma que se espera

ser menos provável que indiv́ıduos avessos ao risco selecionem um esquema de

pagamento por output, quando comparado com sujeitos com maior abertura ao

risco.

3. o género também afeta a escolha de um esquema de remuneração mais ou menos

competitivo. A evidência emṕırica dispońıvel sugere que é mais provável que as

mulheres prefiram um pagamento por input.

3.3 O modelo do Principal-Agente

Para introduzir o modelo do Principal-Agente, é essencial definir os intervenientes, o

Principal e o Agente, e descrever de que forma eles se relacionam.

Definição 3.3.1 (Principal, Agente). Assuma-se uma relação bilateral na qual uma

parte contrata outra parte para desenvolver algum tipo de acção ou tomar algum tipo

de decisão.

As duas partes contratantes designam-se por:

1. Principal (P): é quem propõe o contrato;

2. Agente (A): é quem recebe a proposta do contrato.
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O Principal e/ou o Agente podem ser indiv́ıduos, instituições, organizações ou centros

de decisão.

Definição 3.3.2 (Contrato). Um contrato é um conjunto de promessas cred́ıveis de am-

bas as partes, na qual as obrigações de cada parte, em todas as contingências posśıveis,

são especificadas.

Um detalhe a salientar prende-se com a definição de um contrato com base em variáveis

verificáveis, ou seja, os termos de um contrato só podem depender de variáveis que pos-

sam ser verificadas por uma entidade independente, já que tal garante o cumprimento

pleno desse acordo. Caso as partes saibam que existe pelo menos uma condição não

verificável, existe um incentivo para a quebra dos termos do acordo sem direito a qual-

quer compensação.

Assume-se que é o Principal que define os termos do contrato e, então, o apresenta

ao Agente; este, por sua vez, após a sua análise, decide se quer aceitá-lo ou rejeitá-lo.

Note-se que o Agente não tem capacidade de negociação, ou seja, o Agente tem a sua

decisão limitada a aceitar ou rejeitar o contrato desenhado pelo Principal, não podendo

fazer nenhuma contraproposta.

O Agente aceita o contrato sempre que a utilidade obtida com esse contrato for su-

perior à utilidade da sua rejeição.

Definição 3.3.3 (Utilidade de reserva). A utilidade de reserva é a utilidade que o

Agente obtém no caso de não aceitar o contrato.

A utilidade de reserva é um parâmetro conhecido tanto pelo Principal como pelo Agente.

A descrição do modelo do Principal-Agente é, em termos de śıntese:

1. O Principal desenha um contrato, ou conjunto de contratos, que propõe ao Agente.

2. O Agente aceita o contrato se este lhe garantir uma utilidade esperada superior

às outras alternativas de que dispõe.

3. No caso do Agente aceitar o contrato, este desenvolve a acção ou esforço para o

qual foi contratado em nome do Principal.

Definição 3.3.4 (Modelo do Principal-Agente). O Principal contrata o Agente para

este desenvolver uma acção ou tomar uma decisão em seu nome.
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Note-se que existe um conflito de interesses entre o Principal e o Agente, tanto em

termos do salário pago, como em termos do esforço a desenvolver; o primeiro paga ao

segundo, mas este tem que retribuir com o seu esforço.

3.3.1 Agente com múltiplas tarefas: um modelo linear

A teoria da agência contém modelos unidimensionais e modelos multidimensionais, no

sentido de que o Principal pode atribuir ao(s) Agente(s) diferentes tarefas. Esta dico-

tomia é ilustrada pela questão não consensual do uso de incentivos na remuneração dos

professores, baseados nos resultados dos testes/exames dos alunos. Os defensores de tal

sistema, orientados por um modelo unidimensional, argumentam que tal esquema in-

duzirá os professores a trabalhar mais e a demonstrar um interesse acrescido no sucesso

dos seus alunos. Os cŕıticos argumentam que o efeito de tal esquema de pagamento é

a realocação de tarefas tais como a promoção da curiosidade, do pensamento criativo

e de um esṕırito cŕıtico, para a tarefa de treinar competências que serão diretamente

testadas em avaliações, verificando-se um sacrif́ıcio das primeiras em favor da última.

Neste caso, será melhor pagar um salário fixo, sem qualquer esquema de incentivo,

do que basear o esquema compensatório dos professores em resultados escolares que

possam efetivamente ser medidos, mas que representam uma dimensão limitada da re-

alidade.

Em geral, na presença de multitarefas, um sistema de incentivos serve para alocar riscos

e motivar um maior esforço, como também serve para direcionar a alocação do esforço

do(s) Agente(s) entre as suas várias tarefas. Mostra-se que, em geral, a vantagem de

fornecer incentivos para uma qualquer atividade diminui com a dificuldade de medir a

performance noutras atividades que competem pelo tempo e esforço do Agente. Este

resultado pode explicar porque é que os esquemas de incentivo não são tão frequentes

como as teorias unidimensionais preveem.

Holmstrom et al. (1991) [28] propõe um modelo de Principal-Agente, no qual este

último tem múltiplas tarefas, modelo considerado adequado ao contexto da profissão

docente.

Considere-se o vetor temporal do esforço do Agente t = (t1, . . . , tn), com custo C(t),

função estritamente convexa. Os esforços t induzem um benef́ıcio bruto B(t), função

estritamente côncava, os quais revertem a favor do Principal. Os esforços do Agente

geram um vetor de informação x = µ(t) + ε, onde µ : Rn
+ → Rk é uma função côncava

e ε é normalmente distribúıda, com vetor média nulo e matriz de covariâncias Σ. Sendo
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que o contrato especifica um salário w(x), a utilidade esperada do Agente é da forma

u(CE) = E{u[w(µ(t) + ε)−C(t)]},

onde u(w) = −e−rw, CE representa o equivalente certo do Agente, r mede a sua aversão

ao risco e se assume que o Principal é neutro quanto ao risco.

Se o esquema de compensação for linear, da forma w(x) = αTx+ β, vem

CE = αTµ(t) + β −C(t)− 1

2
rαTΣα,

onde este último termo representa a variância do rendimento do Agente.

O lucro esperado do Principal é B(t) − E{w[µ(t) + ε]}, o qual sob o esquema de

compensação linear assume a forma B(t)−αTµ(t)−β; consequentemente, o excedente

conjunto do Principal e do Agente é B(t) −C(t) − 1
2
rαTΣα, independente do termo

β. Pretende-se, então,

max
t,α

B(t)−C(t)− 1

2
rαTΣα, (3.1)

sujeito a que

t maximize αTµ(t′)−C(t′). (3.2)

Agora, considere-se o caso em que µ(t) = t e, então, quando t é estritamente positiva

em todas as suas componentes, (3.2) vem

αi = Ci(t), ∀i, (3.3)

onde os ı́ndices em C representam derivadas parciais. Diferenciando (3.3), resulta

∂α

∂t
= [Cij] e

∂t

∂α
= [Cij]

−1 (3.4)

Usando as equações (3.3) e (3.4), a condição de primeira ordem necessária para um

ótimo em (3.1) e (3.2), quando t� 0, é

α = (I + r[Cij]Σ)−1B′, (3.5)

onde B′ = (B1, . . . , Bn) representa o vetor das primeiras derivadas de B. A condição

(3.5) é uma condição suficiente quando a expressão C ′(t)TΣC ′(t) é convexa em t.

Considere-se o caso da profissão docente, em que este deve ensinar competências básicas

e competências de ordem superior, assumindo-se que estas últimas não se podem medir.

Utilizando o modelo, o Agente escolhe o par (t1, t2), mas apenas uma atividade, o ensino

de competências básicas, é observável:

x = t1 + ε. (3.6)
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Assumindo que σ2
2 é infinita e σ12 nula, a solução ótima satisfaz, com t� 0:

α1 =
B1 − B2C12

C22

1 + rσ2
1(C11 − C2

12

C22
)
. (3.7)

Note-se que se assume que os professores estão motivados para ensinar competências de

ordem superior, mesmo sem incentivos financeiros expĺıcitos para tal. Já nos modelos

unitarefa, é tipicamente assumido que o Agente não trabalhará sem um incentivo, não

porque não goste mesmo de pequenas unidades de trabalho, mas porque o ńıvel de

trabalho que o Agente fornece sem incentivos expĺıcitos não afeta a solução ótima.

À medida que C12 se torna mais negativo, aumenta o valor ótimo de α1, ou seja, quando

as atividades de ensinar competências básicas e de ordem superior são complementares

na função custo do professor, a vantagem de recompensar as competências básicas

aumenta. Mas, se as duas dimensões de ensino são substitutas na função custo (C12 > 0)

do professor, α1 reduz-se, já que valores altos de α1 induzem o professor a transferir o

esforço de ensinar competências de ordem superior para competências básicas.

Em geral, quando os inputs são substitutos, os incentivos para uma qualquer atividade

ti podem ser fornecidos ou recompensando essa atividade ou reduzindo o seu custo de

oportunidade, reduzindo os incentivos às outras atividades. Neste caso particular, t2

não pode ser medido, de forma que a única forma de fornecer incentivos a t2 é reduzir

α1.

Caso as duas atividades sejam perfeitamente substitúıveis na função custo do Agente

e a segunda atividade não observável, se t � 0, então (3.2) implica α1 = α2, já que

o Agente vai igualar o retorno marginal ao esforço nas várias tarefas. No exemplo

supracitado dos professores, σ2
2 = ∞, ao que se segue 0 = α1 = α2, ou seja, não se

verifica uma remuneração por output.

3.3.2 Uma aplicação à profissão docente

Bolton et al. (2005) [9] ilustra a ideia de Holmstrom et al. (1991) [28], num modelo

com duas atividades cujos outputs são distribúıdos de forma independente. Propõe-se

uma generalização deste modelo a n atividades exercidas pelo Agente, as quais podem

ter ou não um output distribúıdo de forma independente. O valor acrescentado deste

trabalho passa por resolver o modelo de Bolton et al. (2005) de forma genérica, sendo

que este o resolve até ao caso bidimensional e impõe que o output das atividades se

distribua de forma independente.

No que se segue, faz-se uma descrição do modelo onde o Agente exerce n atividades,

sendo que a matriz de variâncias e covariâncias Σ não é necessariamente diagonal (os
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outputs das tarefas podem ser distribúıdos ou não de forma independente), assim como

se define a função custo do Agente Φ(a) de forma a permitir que as atividades sejam

ou não tecnologicamente independentes entre si.

Os resultados para o caso unidimensional e bidimensional, com o output das atividades

distribúıdos de forma independente, são recuperados a partir da solução genérica ap-

resentada. No caso de 3 atividades exercidas pelo Agente, com a matriz Σ e/ou K

diagonais, verifica-se que a solução para o Principal e para o Agente é constrúıda a

partir dos casos unidimensional e bidimensional.

Considere-se que o Agente leva a cabo n atividades a = (a1, a2, . . . , an)T , com n ≥ 1.

Cada atividade produz um output quantificável qi, onde

qi = ai + εi. (3.8)

com a componente aleatória do output ε = (ε1, . . . , εn)T a seguir uma distribuição

normal ε ∼ N(0,Σ), com vetor média nulo e matriz de variâncias e covariâncias

Σ =

 σ2
1 . . . σn1
...

. . .
...

σ1n . . . σ2
n

 ,

simétrica.

Caso o output da tarefa i seja independentemente distribúıdo do output da tarefa j,

então σij = 0. A variância σ2
i associada a cada atividade permite concluir sobre a

qualidade da medida do output. À medida que a variância associada a uma determi-

nada atividade aumenta, diminui a qualidade da medida do seu output e, no limite,

admitindo que σ2
i →∞, assume-se que o output da atividade não é quantificável.

Assume-se que o Agente tem uma aversão ao risco constante, com r a representar

o coeficente de aversão ao risco, e que a sua função custo ao escolher as atividades ai é

representada por

Φ(a) =
1

2
aTKa, (3.9)

onde a matriz K é uma matriz simétrica definida positiva, de forma que a função custo

do Agente é convexa. Caso a entrada kij, i 6= j, seja nula, então as atividades i e j são

tecnologicamente independentes; caso seja positiva, as atividades são substitutas, ou

seja, aumentar o ńıvel de esforço na atividade i aumenta o custo marginal do esforço

na atividade j; caso seja negativa, então as atividades são complementares.
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3.3. O MODELO DO PRINCIPAL-AGENTE

As preferências do Agente são traduzidas pela função utilidade

u(w,a) = −e−r[w−Φ(a)]. (3.10)

O Principal oferece ao Agente o seguinte contrato

w = t+ sTq (3.11)

onde t representa a parte fixa da remuneração e sTq a parcela variável dependente do

output, com s = (s1, s2, . . . , sn)T e q = (q1, q2, . . . , qn)T .

O equivalente certo CE do Agente é

t+ sTa− r

2
sTΣs− 1

2
aTKa, (3.12)

já que

−e−rCE = E{u[w(a+ ε)− 1

2
aTKa]}

= E(−e−r(t+sT (a+ε)− 1
2
aTKa))

= −e−r(t+sTa− 1
2
aTKa)E(e−rs

Tε)

= −e−r(t+sTa− 1
2
aTKa)e−r(−

r
2
sTΣs).

Considere-se a variável

p = q1 + q2 + . . .+ qn

= a1 + a2 + . . .+ an + ε1 + ε2 + . . .+ εn,

a qual representa o output total do Agente.

O modelo a resolver é

max
t,s

E(p− w) (3.13)

sujeito a

a ∈ arg max
a

E(−e−r[w−Φ(a)]) (3.14)

e

E(−e−r[w−Φ(a)]) ≥ u(w̄), (3.15)

sendo que u(w̄) representa a utilidade de reserva do Agente.
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3.3. O MODELO DO PRINCIPAL-AGENTE

Em primeiro lugar, resolva-se o problema do Agente, derivando em ordem a a o seu

equivalente certo. Obtém-se a equação

s−Ka = 0,

de forma que a solução para o Agente é única, já que a matriz K é regular e o sistema

tem n equações e n incógnitas, e é dada pela equação

a = K−1s

Considere-se o vetor d = (1, 1, . . . , 1)T , vetor coluna cujas entradas são todas iguais a

um.

O modelo a resolver pode ser reescrito como

max
t,s

aT (d− s)− t (3.16)

sujeito a

a = K−1s. (3.17)

e

t+ sTa− r

2
sTΣs− 1

2
aTKa ≥ w̄. (3.18)

No ótimo, a última restrição é satisfeita em igualdade, de forma que o problema do

Principal pode ser escrito como

max
s
sTK−1d− r

2
sTΣs− 1

2
sTK−1s. (3.19)

Derivando em ordem a s, obtém-se a solução para o Principal

s =
(
rΣ +K−1

)−1
(K−1d). (3.20)

Caso unidimensional

Para o caso unidimensional, a matriz Σ reduz-se a um único elemento dado pela

variância σ2, a função custo do Agente é dada por Φ(a) = 1
2
ka2, e a remuneração

linear é igual a w = t+ sq. A solução do Agente é dada pela equação (3.17), resultando

a =
s

k
,

e a solução para o Principal, dada por (3.20), vem

s =
1
k

1
k

+ rσ2

=
1

1 + rkσ2
,
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3.3. O MODELO DO PRINCIPAL-AGENTE

recuperando-se o resultado de Bolton et al. (2005) [9].

É de leitura direta que s decresce com aumentos do coeficiente de aversão ao risco r, do

custo do esforço k e com a variância do output σ2, esta última medindo a qualidade da

medida desse output. Caso seja imposśıvel de quantificar o output da atividade, isto é,

assumindo-se que σ2 → +∞, tal implica que s→ 0, sendo que então, na remuneração

não figura nenhuma componente variável.

Caso bidimensional

No caso bidimensional, a matriz das covariâncias é Σ =

(
σ2

1 σ12

σ12 σ2
2

)
, a função custo

é Φ(a1, a2) = 1
2
(k11a

2
1 + k22a

2
2) + k12a1a2 e o salário é w = t+ s1q1 + s2q2.

Note-se que como a matriz K é definida positiva, tal significa que o seu determinante

é positivo, ou seja, −
√
k11k22 < k12 <

√
k11k22; caso k12 =

√
k11k22, as atividades 1 e

2 são substitutos perfeitos, de forma que o Agente só levará a cabo apenas a atividade

com maior retorno.

A solução para o Agente é(
a1

a2

)
=

1

det(K)

(
k22 −k12

−k12 k11

)(
s1

s2

)
=

1

k11k22 − k2
12

(
k22s1 − k12s2

k11s2 − k12s1

)
.

A solução para o Principal é(
s1

s2

)
=

[
r

(
σ2

1 σ12

σ12 σ2
2

)
+

1

det(K)

(
k22 −k12

−k12 k11

)]−1
1

det(K)

(
k22 −k12

−k12 k11

)(
1
1

)
,

resultando

s1 =
r(k22σ

2
2 − k11σ12 + k12(σ12 − σ2

2)) + 1

rk11σ2
1 + 2rk12σ12 + rk22σ2

2 + r2k2
12σ

2
12 − r2k11k22σ2

12 − r2k2
12σ

2
1σ

2
2 + r2k11k22σ2

1σ
2
2 + 1

(3.21)

e

s2 =
r(k11σ

2
1 − k12σ

2
1 + σ12(k12 − k22)) + 1

rk11σ2
1 + 2rk12σ12 + rk22σ2

2 + r2k2
12σ

2
12 − r2k11k22σ2

12 − r2k2
12σ

2
1σ

2
2 + r2k11k22σ2

1σ
2
2 + 1

.

(3.22)

Caso se assuma σ12 = 0 em (3.21) e (3.22), recupera-se o resultado de Bolton et al.

(2005).
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3.3. O MODELO DO PRINCIPAL-AGENTE

Neste caso, pode determinar-se como é que o incentivo linear varia com a qualidade da

medida do output de cada tarefa. Assuma-se, por exemplo, que a mensurabilidade do

output da tarefa 2 piora, isto é, que σ2
2 aumenta. Qual o impacto em s1 e s2?

No caso de s2, é imediato concluir que este diminui; note-se que σ2
2 só figura no denomi-

nador de s2, e que este pode ser reescrito como rk11σ
2
1 +rk22σ

2
2 +r2σ2

1σ
2
2(k11k22−k2

12)+1,

soma de parcelas todas positiva, já que det(K) = k11k22 − k2
12 > 0 pois a matriz K é

definida positiva.

No caso de s1, o impacto depende do sinal do numerador da derivada parcial ∂s1
∂σ2

2
, o

qual pode ser reescrito como −rk12(rk11σ
2
1− rk12σ

2
1 + 1); note-se que este segundo fator

coincide com o numerador de s2, que é positivo (s2 e o seu denominador são positivos),

de forma que o sinal da derivada parcial depende do sinal de k12. Se k12 > 0, isto é,

se as atividades 1 e 2 forem substitutas, então quando σ2
2 aumenta, s1 diminui; caso

contrário, as atividades 1 e 2 são complementares e então quando σ2
2 aumenta, s1 au-

menta.

Qual o impacto da variação do grau de complementaridade ou substituibilidade en-

tre as atividades, por exemplo, em s1? O numerador de ∂s1
∂k12

é

−(σ2
1(k22σ

4
2(k11 − 2k12) + k2

12σ
4
2)r3 + (k22σ

4
2 + σ2

1σ
2
2(k11 − 2k12))r2 + rσ2

2),

garantidamente negativo caso as atividades sejam complementares. Então, à medida

que atividades complementares se tornam ainda mais complementares, s1 aumenta;

caso as tarefas sejam substitutas mas com k12 <
k11
2

, à medida que as atividades se

tornam menos substitutas, s1 aumenta.

O impacto de uma mudança em k12 em s2 segue linhas análogas ao impacto em s1.

Tem-se que numerador de ∂s2
∂k12

é

−(σ2
2(k11σ

4
1(k22 − 2k12) + k2

12σ
4
1)r3 + (k11σ

4
1 + σ2

1σ
2
2(k22 − 2k12))r2 + rσ2

1),

negativo caso as atividades 1 e 2 sejam complementares. Pode dizer-se que à medida

que atividades complementares acentuam o grau de complementaridade, s2 aumenta.

No caso de atividades substitutas mas com k12 <
k22
2

, à medida que as atividades per-

dem o seu grau de substituibilidade, s2 aumenta.

Em śıntese, e para o caso de Σ diagonal, ou seja, o output das tarefas 1 e 2 é dis-

tribúıdo de forma independente:

1. Atividades complementares
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3.3. O MODELO DO PRINCIPAL-AGENTE

(a) se σ2
2 aumentar, então s1 aumenta e s2 diminui.

(b) se k12 diminuir, s1 e s2 aumentam.

2. Atividades substitutas

(a) se σ2
2 aumentar, então s1 e s2 diminuem.

(b) se k12 diminuir, s1 aumenta se k12 <
k11
2

, e s2 aumenta se k12 <
k22
2

.

Assuma-se agora que as atividades 1 e 2 são tecnologicamente independentes, ou seja,

K é diagonal. Qual o impacto de um aumento de σ2
2 em s1 e em s2?

É imediato dizer-se que s2 diminui, já que σ2
2 apenas figura no denominador de s2 e à

medida que σ2
2 aumenta, o denominador também.

No que respeita ao impacto em s1, o numerador de ∂s1
∂σ2

2
é

−rk11(rk22σ
2
2 + 1)(rk22σ

2
2 − rk11σ12 + 1),

cujo sinal depende do último fator; este figura no numerador de s1, e é positivo, já que

s1 > 0 e o seu denominador também; note-se que este pode ser reescrito como

rk11σ
2
1 + rk22σ

2
2 + r2k11k22(σ2

1σ
2
2 − σ2

12) + 1

e σ2
1σ

2
2−σ2

12 corresponde ao determinante da matriz Σ, positiva e semidefinida (det(Σ)

não negativo). Consequentemente, a derivada parcial tem sempre sinal negativo e σ2
2 e

s1 variam em sentido inverso.

O que dizer do impacto de uma alteração de σ12 em s1 e s2?

O numerador de ∂s1
∂σ12

é

rk11(2rk22σ12(rk22σ
2
2 + 1)− r2k11k22σ

2
12 − r2k11k22σ

2
1σ

2
2 − rk11σ

2
1 − rk22σ

2
2 − 1),

garantidamente negativo caso σ12 < 0. Pode dizer-se que se o output das atividades 1 e

2 estiver correlacionado negativamente, então o acentuar dessa correlação aumenta s1.

De forma análoga para s2, atendendo a que o numerador de ∂s2
∂σ12

é

rk22(2rk11σ12(rk11σ
2
1 + 1)− r2k11k22σ

2
12 − r2k11k22σ

2
1σ

2
2 − rk11σ

2
1 − rk22σ

2
2 − 1).
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3.3. O MODELO DO PRINCIPAL-AGENTE

Caso n-dimensional

Para o caso n-dimensional, considere-se o caso particular de Σ e K diagonais, ou seja,

o output das n tarefas é distribúıdo de forma independente e as tarefas são tecnologi-

camente independentes. A solução para o Agente reduz-se a

ai =
si
kii

e a solução para o Principal é

si =
1

1 + rkiiσ2
i

,

para i = 1, 2, . . . , n, de forma que o contrato ótimo para cada uma das n tarefas coincide

com o caso unidimensional.

Tem-se que si decresce com aumentos do coeficiente de aversão ao risco r, do custo do

esforço kii e da variância do output σ2
i . Pode dizer-se que caso o output da atividade

i seja imposśıvel de mensurar, então si → 0 e, ceteris paribus, à medida que piora a

qualidade da medida de desempenho da atividade i, diminui também o incentivo para

a realização dessa atividade.

Como é que este modelo pode ser aplicado à profissão docente?

Com uma solução genérica para n atividades, as dimensões a avaliar podem ser múltiplas,

nomeadamente, a aquisição de competências básicas, a elaboração de projetos educa-

tivos que contribuam para a melhoria dos resultados escolares e o envolvimento nas

atividades da comunidade educativa.

Seja a1 o ensino de competências básicas, avaliada pela melhoria dos resultados médios

dos alunos, a2 a elaboração de projetos/atividades educativas que contribuam para

a melhoria dos resultados escolares e/ou diminuam problemas disciplinares e de inte-

gração na comunidade educativa, e a3 a participação nas atividades do Conselho de

Turma, Departamento e Escola. Note-se que o salário terá, além da componente fixa,

uma parcela variável associada à compensação absoluta (atividades a1 e a2) e uma outra

parcela variável associada à compensação por equipa (atividade a3):

w = t+ s1q1 + s2q2︸ ︷︷ ︸
c.absoluta

+ s3q3︸︷︷︸
c.equipa

.

Admita-se que Σ é diagonal, ou seja, que o output das atividades 1, 2 e 3 se distribui de

forma independente, e que a atividade 3 é tecnologicamente independente das atividades

1 e 2, isto é, k13 = k23 = 0, com k12 6= 0.
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A solução para o Agente, a partir de (3.17), é

a =


k22

k11k22−k212
− k12
k11k22−k212

0

− k12
k11k22−k212

k11
k11k22−k212

0

0 0 1
k33

 s.
A solução para o Principal, a partir de (3.20), é

s1 =
rσ2

2(k22 − k12) + 1

rk11σ2
1 + rk22σ2

2 − r2k2
12σ

2
1σ

2
2 + r2k11k22σ2

1σ
2
2 + 1

,

s2 =
rσ2

1(k11 − k12) + 1

rk11σ2
1 + rk22σ2

2 − r2k2
12σ

2
1σ

2
2 + r2k11k22σ2

1σ
2
2 + 1

,

e

s3 =
1

rk33σ2
3 + 1

.

Note-se que a solução para s3 coincide com o caso unidimensional, e que as soluções

para s1 e s2 reduzem-se ao caso bidimensional, já que correspondem às expressões (3.21)

e (3.22), respetivamente, com σ12 = 0.

Em termos genéricos, no caso de 3 tarefas a executar pelo Agente - sejam i, j e k -

quando o output das tarefas é independentemente distribúıdo - σij = σik = σjk = 0 - e

a tarefa i é tecnologicamente independente das tarefas j e k, então:

(a) na tarefa i, a solução para o Agente e para o Principal coincide com o caso

unidimensional.

(b) nas tarefas j e k, a solução para o Agente e para o Principal coincide com o caso

bidimensional (ignora-se a tarefa i).

Agora, assuma-se que K é diagonal, de forma que as tarefas 1, 2 e 3 são tecnologi-

camente independentes, mas que apenas o output da tarefa 3 se distribui de forma

independente das outras duas tarefas, isto é, σ13 = σ23 = 0 e σ12 6= 0.

A solução para o Agente é

ai =
si
kii
,

idêntica ao caso unidimensional.

A solução para o Principal é

s1 =
rk22σ

2
2 − rk11σ12 + 1

rk11σ2
1 + rk22σ2

2 − r2k11k22σ2
12 + r2k11k22σ2

1σ
2
2 + 1

,
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s2 =
rk11σ

2
1 − rk22σ12 + 1

rk11σ2
1 + rk22σ2

2 − r2k11k22σ2
12 + r2k11k22σ2

1σ
2
2 + 1

,

e

s3 =
1

rk33σ2
3 + 1

.

A solução s3 é idêntica ao caso unidimensional e as soluções s1 e s2 correspondem ao

caso bidimensional, assumindo σ13 = σ23 = 0 em (3.21) e (3.22), respetivamente.

Em termos gerais, no caso do Agente levar a cabo as tarefas i, j e k, todas tecno-

logicamente independentes entre si, sendo o output da tarefa i independente do output

das outras duas tarefas, pode dizer-se que:

(a) a solução para o Agente coincide com o caso unidimensional, em qualquer uma

das tarefas.

(b) a solução para o Principal coincide com o caso unidimensional para a tarefa i e

com o caso bidimensional para as tarefas j e k.

O que se pode concluir sobre a aplicação do modelo à profissão docente?

Admitindo que o docente apenas exerce uma atividade, e caso seja tendencialmente

imposśıvel medir o seu desempenho, a remuneração paga ao docente pelo Principal

deve assumir a forma de um salário fixo. Tal resultado está em linha com a realidade

de muitos sistemas educativos, com a classe docente a ser remunerada com base num

salário fixo por hora, independentemente do resultado do seu trabalho. Em suma, caso

se considere demasiado oneroso ou impraticável a mensuração dos resultados da ação

educativa de um docente, será prefeŕıvel o pagamento por input.

Ainda no caso unidimensional - seja, por exemplo, a atividade reconhecidamente exer-

cida pelo docente, o ensino de competências básicas (admite-se uma correspondência,

ainda que imperfeita, entre os resultados dos exames dos alunos e o ensino de com-

petências básicas) - quanto mais custoso for para o docente o exerćıcio dessa atividade,

quanto mais ele preferirá um salário fixo ao invés de uma remuneração dependente do

desempenho. No que se refere a variações no coeficiente de aversão ao risco por parte

do Agente, ceteris paribus, o modelo também indica uma solução intuitiva, já que neste

caso, à medida que o professor se torna mais avesso ao risco, prefere uma remuneração

fixa.

Admita-se, agora, que o docente exerce duas atividades distintas; adaptando à real-

idade de uma Escola, assuma-se o ensino de competências básicas e a elaboração de
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projetos/atividades escolares. É razoável admitir que a medida do output destas ativi-

dades seja distribúıdo de forma independente, atendendo a que as atividades são levadas

a cabo em espaços e tempos diferentes. Considere-se um cenário onde estas atividades

não sejam tecnologicamente independentes. Se a qualidade da medida do output do

ensino de competências básicas piorar, tanto menos atrativo será para o professor uma

remuneração variável associada a esta atividade. No caso das duas atividades serem

substitutas, também diminui a atratividade numa remuneração variável associada à

elaboração de projetos/atividades; caso as atividades sejam complementares, aumen-

tará a atração exercida pela remuneração variável associada à elaboração de proje-

tos/atividades.

Caso o docente percecione alguma das atividades como não mensurável pelo Principal,

ele centrar-se-á na atividade mensurável, já que a atividade cujo desempenho é não

quantificável não tem nenhum impacto na remuneração.

Considere-se que o docente exerce três tarefas, nomeadamente, ensino de competência

básicas, elaboração de projetos/atividades e participação nas atividades do Conselho de

Turma, Departamento e Escola. Será razoável admitir que o output destas atividades

se distribui de forma independente, já que elas tomam lugar em momentos temporais e

espaços diferentes. Assuma-se, também, que a participação nas atividades do Conselho

de Turma, Departamento e Escola não é nem substituta nem complementar das outras

duas atividades. Uma melhoria na qualidade da medida do output desta atividade só

tem impacto na atratividade da remuneração associada a esta tarefa, com esta a au-

mentar. Já a atratividade para o professor no exerćıcio das outras duas tarefas não é

influenciada pela tarefa tecnologicamente independente delas.
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Caṕıtulo 4

Evidência emṕırica

A literatura não parece ser suficientemente robusta para definir de forma precisa os

sistemas remuneratórios (por exemplo, qual o montante ótimo de bónus, ou qual o

ńıvel de incentivos individuais ou coletivos), mas aponta para a necessidade de mais

experiências e programas piloto numa variedade de páıses.

Por exemplo, no Reino Unido foi implementado um programa de pagamento por output

aos professores, com a duração de um ano, nos seguintes moldes: os docentes podiam

candidatar-se à obtenção de um bónus, o qual seria efetivo se apresentassem evidência

ao Ministro da Educação do páıs que os resultados dos seus alunos excediam as médias

nacionais em cinco áreas. Foi encontrado um efeito estatisticamente significativo deste

programa de curta duração (Atkinson et al. (2004)) [1].

Em Portugal, o Estatuto da Carreira dos Professores do Ensino Básico e Secundário

contempla alguma forma de pagamento por output, sob a forma de um prémio de

desempenho. O docente do quadro em efectividade de serviço docente tem direito a

um prémio pecuniário de desempenho, a abonar numa única prestação, por cada duas

avaliações de desempenho consecutivas, ou três interpoladas, com menção qualitativa

igual ou superior a Muito Bom, de montante a fixar por despacho conjunto dos membros

do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da educação, a publicar no Diário

da República.

Na realidade, o processo de tentativa e erro afigura-se o mais adequado na definição

do programa ótimo de incentivos (Courty et al. 2003)) [10], podendo dizer-se que a

evidência emṕırica na área do desempenho por mérito no caso dos professores ainda

é inconclusiva (Belfield et al. (2008)) [7]. No entanto, considera-se pertinente fazer

um ponto da situação da investigação recente, em particular da última década, para

que cada interveniente no sistema educativo possa posicionar-se de forma abalizada e

consistente.
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Por exemplo, a relação entre a qualidade da educação e os resultados escolares tem,

ao ńıvel da literatura, sido explorada essencialmente ao ńıvel da dimensão das turmas,

tendo-se encontrado uma relação positiva entre turmas mais pequenas e os resultados

dos alunos (Hoxby (2000) e Woessmann (2005)) [29, 55]. Mas, será que os resultados

dos alunos são influenciados pelo ńıvel salarial dos seus professores? Hoje em dia, o

papel da remuneração docente nos resultados escolares e na qualidade do desempenho

docente tem começado a entrar na agenda dos investigadores.

Os sindicatos são um interveniente incontornável no sistema educativo, pelo menos nos

páıses ocidentalizados e, por isso, a análise ao seu posicionamento na questão salarial

docente, do ponto de vista dos estudos emṕıricos, é valiosa, nem que seja para evitar

questões de retórica meramente poĺıtica.

4.1 Resultados escolares vs. certificação do profes-

sor

Durante a última década, a literatura tem explorado as grandes bases de dados longi-

tudinais dos resultados escolares no sentido de descortinar o impacto efetivo, o valor

acrescentado do trabalho dos professores, nomeadamente, no Tennessee, no Texas, em

New York e em Chicago. Estes estudos têm mostrado, de forma consistente, que há

diferenças persistentes nos resultados escolares dos alunos entre turmas e professores,

sugerindo que os professores podem ter um efeito substancial no crescimento dos resul-

tados escolares, em particular se esses efeitos são acumulados ao longo dos anos. Uma

outra conclusão destes estudos é a relação dos resultados escolares com as qualificações

académicas dos professores, a sua média académica e a experiência profissional após dois

anos: a evidência emṕırica mostra que os resultados escolares são largamente não cor-

relacionados. Na realidade, não se encontrou grande diferença no impacto nos resultados

escolares entre o caso de um professor ter um certificado ou não; os docentes variam

de forma considerável na maneira como promovem o processo ensino-aprendizagem dos

seus alunos, mas a exibição de um grau académico é largamento irrelevante em predizer

a sua produtividade e a sua competência (Podgursky et al. (2007)) [44]. Nesta linha,

pode dizer-se que o grau universitário do professor, as suas qualificações académicas

de ingresso na profissão, têm um efeito, quando muito, marginal nas consecuções dos

alunos, de forma que há pouca evidência emṕırica que apoie a definição salarial depen-

dente desse certificado (Hanushek (2003)) [24].

No que diz respeito à aquisição de novos graus, nomeadamente o de mestrado, este

só terá impacto no desempenho escolar se for na disciplina em que o docente exerce a
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sua profissão (Goldhaber et al. (1998)) [21], em linha com o artigo 54o do Estatuto da

Carreira Docente português.

Uma poĺıtica que associe salário e o desempenho do professor pode ter, no médio prazo,

como consequência o reforço da manutenção e recrutamento dos professores mais pro-

dutivos e capacitados, assim como o afastamento daqueles com baixos de ńıveis de

produtividade, caso não reformulem a sua postura na carreira.

4.2 Avaliação pelo Principal vs. desempenho do-

cente

Uma outra corrente de investigação analisa o papel dos avaliadores dos professores no

processo educativo. Assume-se que a avaliação realizada por supervisores leva em conta

comportamentos de um docente que a melhoria dos resultados escolares não captura;

em particular, a avaliação pelo Principal ganha relevo em contextos em que não há

validação dos resultados escolares por melhorias em testes/exames, como é o caso de

algumas disciplinas.

Jacob et al. (2005) [31] levaram a cabo um estudo que pretendia aferir a relação entre

os indicadores compilados pelo Principal na sua avaliação ao desempenho de 202 do-

centes de alunos de matemática e leitura entre o 2o e o 6o ano de escolaridade, entre

1998 e 2002, e este mesmo desempenho medido pela melhoria dos resultados escolares.

A relação foi considerada estatisticamente significativa e positiva. A investigação foi

mais além, no sentido de analisar a capacidade de previsão dos resultados escolares no

ano de 2003, quando baseada na avaliação efetuada pelo Principal aos docentes nos

5 anos anteriores ou quando baseada nos valores estimados para o valor acrescentado

dos docentes. A avaliação pelo Principal é um previsor estatisticamente significativo

do desempenho dos alunos em 2003, mesmo quando os valores estimados para o valor

acrescentado pelos professores foi adicionado ao modelo. Tal constatação sugere que as

avaliações pelo Principal constituem uma fonte de informação independente e relevante

sobre os ńıveis de produtividade da classe docente.

Há, no entanto, uma palavra de cautela sobre este assunto: a evidência emṕırica mostra

que o Principal consegue identificar os professores que se situam acima ou abaixo da

média dos ńıveis de produtividade, mas os estudos realizados não contemplavam sis-

temas remuneratórios com salário dependente do desempenho, onde tal avaliação se-

ria formal, envolvendo custos de monitorização. A literatura mostra que medidas de

avaliação subjectivas pelo Principal, caso fossem usadas em sistemas de mérito, são

bastante suscet́ıveis à discriminação racial e de género, assim como a nepotismo.
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4.3. REMUNERAÇÃO DOCENTE VS. RESULTADOS ESCOLARES

A literatura nesta área espećıfica ainda é manifestamente insuficiente, mas a que existe

sugere que a avaliação ao desempenho docente levada a cabo pelo Principal está cor-

relacionada com a produtividade dos professores, quando esta é medida pela melhoria

dos resultados escolares dos alunos. Além do mais, facetas do desempenho docente

não medidas adequadamente por resultados dos alunos em testes/exames podem ser

observadas pelo Principal e incorporadas na sua avaliação.

4.3 Remuneração docente vs. resultados escolares

Alguns dos melhores sistemas educativos recrutam os seus professores do primeiro terço

dos detentores de grau universitário em termos desempenho académico; por exemplo,

na Coreia e na Finlândia, com resultados escolares invejáveis a ńıvel internacional, a

margem é ainda mais apertada, recrutando os seus professores dos primeiros 5% e 10%,

respectivamente. Sugere-se que a qualidade dos professores será tanto maior quanto

melhor pagos forem no contexto do seu páıs, assim como se acrescenta a hipótese que

um melhor desempenho académico dos docentes terá um impacto positivo nos resul-

tados escolares dos seus alunos. Sem abordar diretamente a questão da definição da

qualidade docente e a sua quantificação, pode assumir-se que o salário docente constitui

uma boa proxy da primeira. Dito de outra forma, pode dizer-se que cada páıs terá a

qualidade na profissão docente que merece, consequência da definição do salário dos

professores (Dolton et al. (2011)) [15].

Grosso modo, as implicações surgem na seguinte ordem: um maior ńıvel salarial do-

cente implica uma maior qualidade dos professores e, consequentemente, essa qualidade

acrescida permite a obtenção de melhores resultados escolares. Dentro de cada páıs,

o salário relativo docente, em média, determina a qualidade docente já que se os pro-

fessores são remunerados nos primeiros 20% da distribuição de rendimento, então é

de esperar que a profissão atraia os licenciados/mestres/doutores mais competentes.

Analogamente, caso a profissão seja relativamente mal paga, é de esperar que apenas

os menos competentes queiram abraçar tal carreira (excetuando alguns indiv́ıduos al-

tamente motivados para o ensino e que ignoram o ńıvel salarial), assumindo-se que

efeitos não pecuniários não dominam as escolhas. Um ńıvel salarial competitivo as-

sim como outros benef́ıcios/incentivos são essenciais para atrair e reter os professores

mais competentes e qualificados, ou seja, determinam em grande parte quem vai para

a profissão, quem permanece e por quanto tempo (Dolton (2006) e Goldhaber (2002))

[14, 20]. Um salário relativamente fraco é improvável que atraia professores qualificados
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e, neste contexto, a evidência emṕırica aponta para a associação entre salários elevados

e professores melhor qualificados (Figlio (1997) e Figlio et al.(2000)) [17, 19]. Em ter-

mos genéricos, o salário de uma profissão determina a qualidade e/ou as competências

de quem entra nela (Murnane et al. (1995))[40].

Há quatro problemas metodológicos que impedem a estimação da verdadeira relação

entre a qualidade docente e o seu ńıvel salarial: (i) a dificuldade de medir a qualidade

docente, já que as medidas diretas das carateŕısticas dos professores e medidas indi-

retas baseadas no desempenho escolar têm-se revelado problemáticas (ii) compreender

os efeitos da poĺıtica salarial requer a distinção entre deslocamentos da curva salarial

e ao longo dessa curva (por exemplo, com aumentos na experiência) (iii) o mercado

laboral dos professores não é flúıdo, devido, em particular, aos contratos sem termo

(iv) a existência de diferenciais compensatórios para diferentes condições de trabalho

complica a interpretação de diferenciais salariais, por exemplo, nos EUA, entre distritos

e estados (Hanushek et al. (1999))[25].

Assumindo que o salário docente influencia de forma determinante a qualidade do en-

sino, qual o impacto desta última nos resultados escolares?

A evidência emṕırica mostra que variações na qualidade dos professores explicam pelo

menos 7.5% da variação total dos resultados dos alunos, percentagem acima de qualquer

outro input educativo (Rivkin et al. (2005)) [46]. Um outro estudo emṕırico estimou

os efeitos espećıficos de cada professor, usando dados de um conjunto de alunos e pro-

fessores ao longo de alguns anos, sendo que o conjunto de alunos foi ensinado, em cada

ano letivo, por diferentes professores. Os resultados sugerem de forma significativa a

existência de diferenças na qualidade do ensino, e que esta tinha um efeito evidente no

desempenho escolar: um aumento na qualidade do ensino no montante de um desvio-

padrão provoca um aumento de um décimo do desvio-padrão dos resultados escolares

em leitura e matemática (Rockoff (2004)) [47].

O que dizer, então, da relação entre a remuneração docente e os resultados escolares?

A literatura mostra alguma diversidade na resposta. Evidência emṕırica das décadas

de 80 e 90 sugeriam que o salário docente não desempenhava nenhum papel na deter-

minação do desempenho dos alunos (Betts (1995), Grogger (1996) e Hanushek (1986))

[8, 22, 23], mas estes estudos não levaram em conta que nos EUA a curva da oferta dos

professores varia de distrito para distrito, assim como pelo fato dos professores serem

remunerados de forma uniforme. Loeb et al. (2000) [37] contornou a primeira dificul-

dade e concluiu que um aumento de 10% no salário relativo de um professor reduziriam
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as taxas de abandono escolar em cerca de 3− 6%.

Alguns estudos debruçam-se sobre os dados dos resultados escolares dos alunos - me-

didos pelo número médio de anos de escolaridade, taxa de conclusão de estudos e ńıvel

educacional atingido - e dados sobre os inputs do processo educativo - gastos em ed-

ucação, rácio professor/aluno e salário docente. Os resultados mostram que os dois

primeiros inputs atuam de forma positiva no processo educativo, mas já o efeito do

salário docente nem sempre é significativo (Barro et al. (1996) e (2001)) [5, 6]. No en-

tanto, quando Sequeira (2008) [48] replicou o último estudo, os seus resultados mostram

que o salário docente é sempre significativo, de forma positiva e consistente, na deter-

minação dos resultados escolares, conclusão também encontrada por Dolton (2011) [15]

na sua reanálise ao modelo. Num outro estudo sob a perspetiva da teoria do capital

humano, encontrou-se um claro v́ınculo entre os resultados escolares e o crescimento

económico, mas rejeitou-se a hipótese da remuneração docente servir de proxy à quali-

dade do ensino (Hanushek et al. (2008)) [26].

Estudos da primeira década do século XXI mostram que, numa variedade de contextos,

existe algum grau de relação entre o pagamento aos professores e o desempenho dos

seus alunos (Atkinson et al. (2004), Ballou (2001), Eberts et al. (2002), Figlio et al.

(2007) e Lavy (2002)) [1, 2, 16, 18, 33].

Os resultados de Dolton (2011) sugerem que um aumento de 15% no salário docente

aumentaria os resultados escolares em 6− 8%; um aumento de 5% na posição relativa

dos professores na distribuição salarial terá um efeito similar no desempenho dos alunos.

Não se defende, de forma inequivoca, que exista uma relação de causa-efeito mas, aten-

dendo à robustez dos resultados obtidos, aponta-se para uma relação entre o salário

docente e o desempenho escolar, que vai mais além do que uma simples correlação.

Esta conclusão não é inócua para a poĺıtica educativa, sendo que a remuneração do-

cente, o número de horas de contacto com os alunos e a dimensão das turma têm um

impacto na performance escolar e, então, cada Governo terá que fazer as suas escol-

has de orientação educativa, para muitos páıses fortemente condicionadas pelo fraco

crescimento do PIB e/ou por opções de poĺıtica que não têm a educação na agenda.

4.4 O papel dos sindicatos

É indiscut́ıvel que os sindicatos dos professores são um interveniente importante no

mercado de trabalho docente e no panorama educativo, sendo que a sua oposição ou

suporte a determinada medida de poĺıtica educativa pode exercer um papel decisivo.

A compreensão do impacto económico dos sindicatos nas negociações salariais potencia
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a capacidade dos agentes de poĺıtica educativa de implementar reformas que se afig-

urem necessárias. Nesta questão dos salários dos professores, a qual envolve dinheiros

públicos cada vez mais escassos, é premente distinguir retórica poĺıtica de factos.

A evidência emṕırica mostra que a qualidade docente desempenha um papel fundamen-

tal nas consecuções dos alunos, assim como os esquemas salariais docentes têm o seu

papel na atração e retenção dos professores mais capazes. Atualmente, o salário dos

professores traduz-se num salário uniforme, onde cada docente com a mesma habilitação

académica/profissional e anos de serviço é remunerado ao mesmo ńıvel; a questão é que

a educação formal e a experiência não funcionam como boas proxies da qualidade, com

esta última a não ser preponderante após os primeiros anos de trabalho. Vigdor (2008)

[52] propõe mesmo que se remunere melhor os docentes mais novos e se pague menos

a quem tem mais anos de serviço, verificando-se uma taxa decrescente de retornos à

experiência.

Embora haja consenso sobre o facto do esquema de salário uniforme não se basear em

boas proxies da qualidade docente, já não o há na questão de saber como substitúı-lo. A

literatura contém proposta variadas, as quais passam por aumentar os salários iniciais,

redução dos retornos à senioridade e salários em função do mérito.

Neste enquadramento, como é que os sindicatos, em geral, se têm posicionado?

Parece não haver racionalidade, em termos da teoria do capital humano, para os retornos

à senioridade, mas a negociação coletiva teve um papel predonderante em definição de

tais esquemas de carreira, talvez representando uma estratégia que preserva a soli-

dariedade entre os membros do sindicato, oferecendo algo a cada um (Ballou et al.

(2002)) [4].

A presença da negociação coletiva aumenta os retornos dos professores detentores do

grau de mestre e favorece os retornos dos esquemas de remuneração por mérito que

pagam os inputs fornecidos pelos docentes. Já os planos que recompensam direta-

mente os outputs do desempenho docentes, tais como os resultados de testes/exames,

têm oposição sindical; tal posicionamento é atribúıdo à postura adversa ao risco que

a classe docente manifesta. Os bónus associados aos inputs educacionais geram um

cenário de menos incerteza, ao passo que os associados ao output educacional, geram

um cenário de mais incerteza, na medida em que o output depende em grande parte de

fatores ligados aos estudantes, fugindo dessa forma ao controlo dos professores.

Os professores valorizam a cooperação, o trabalho em equipa e a colegialidade, carateŕısticas

que podem ser postas em causa pela introdução de incentivos baseados no output, já

que estes fazem surgir competição indesejada. Também, não é consensual que os resul-

tados de exames traduzam as aprendizagens dos alunos e, por isso, o seu uso como base
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para a quantificação do pagamento por mérito, não reune o apoio da classe.

As razões acima mencionadas são apontadas como justificação para a recusa de um

pagamento por output por parte dos professores, mas a literatura aponta também

motivos de tal postura por parte dos sindicatos. Com um pagamento por input, os

sindicatos mantêm um certo grau de controlo sobre o esquema de pagamentos, na me-

dida que são eles, como instituição, que negoceiam detalhes com a entidade patronal.

Adicionalmente, a negociação coletiva é mais efetiva com o esquema de salário uniforme

que evoca a solidariedade da classe; caso os trabalhadores sejam remunerados de acordo

com os seus ńıveis de produtividade individual, como no caso da remuneração por out-

put, há pouco espaço para a negociação coletiva (West at al. (2011)) [54].

O esquema de remuneração por salário uniforme tem falhado em atrair, motivar e

reter os professores mais qualificados e, por esse motivo, foram implementados alguns

programas de pagamento por mérito. No entanto, estes programas foram abandona-

dos ou fortemente reduzidos devido, em particular, à oposição da classe docente e dos

sindicatos (Ballou (2001)) [2].

4.5 Escola pública vs. escola privada

Os problemas educacionais são partilhados pela escola pública e pela escola privada,

mas a estrutura organizacional de ambas é diferente. O que dizer, então, da estrutura de

pagamento aos docentes? A evidência emṕırica dispońıvel aponta para uma tendência

de pagamento por input na escola pública e de pagamento por output na escola privada.

É prática corrente o uso de pagamento por mérito na definição do salário docente na

escola privada (Ballou et al. (2001)) [3], assim como o uso de bónus (Podgursky (2006))

[42], o que pode sugerir que não existe nada de único e ı́mpar na produção de educação

que torne os esquema de pagamento por output não atrativos e inviáveis.

Kingdon et al. (2007) [32] levou a cabo um estudo emṕırico sobre a relação, na Índia,

entre a remuneração dependente da performance e a melhoria dos resultados escolares,

o qual permite avançar um pouco na discussão desta dicotomia escola pública/escola

privada. Os seus resultados revelam que nas escolas privadas que praticam uma re-

muneração dependente do desempenho, os resultados escolares dos alunos melhoram.

Consideram duas interpretações posśıveis: (i) melhores salários funcionam como uma

proxy de professores mais qualificados (ii) melhores salários motivam um maior esforço

por parte dos docentes. A evidência encontrada não sustenta a primeira interpretação,

encontrando-se algum suporte para a segunda. Sugere-se que exista uma estrutura de
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pagamento de salários de eficiência nas escolas privadas da Índia. Em suma, a monitor-

ização do esforço dispendido pelos professores é dif́ıcil, mas o esquema de pagamento

por output é eficaz a aumentar o ńıvel de esforço, de forma que se pode concluir que

os incentivos financeiros impĺıcitos no esquema de pagamento melhoram o desempenho

dos alunos.

Note-se, contudo, que será errado afirmar-se, com base nos resultados obtidos neste

estudo, que o aumento do ńıvel salarial dos docentes constitui uma boa maneira de

motivar um aumento do seu esforço. Sob a hipótese dos salários de eficiência, existe

o receio de perder um emprego bem remunerado, de modo que um bom ńıvel salar-

ial induz um aumento do esforço. Nas escolas privadas, a flexibilidade da Direção em

definir o montante salarial e dispensar professores pouco produtivos traduz-se no fato

dos salários de eficiência funcionarem como um incentivo à classe docente. Na Índia,

assim como em Portugal, os professores de quadro no ensino público têm uma possibil-

idade mı́nima de serem dispensados e, consequentemente, os salários de eficiência não

estão dispońıveis como instrumento de incentivo ao esforço.

O que dizer da forte oposição pública ao financiamento de estudantes na escola pri-

vada?

A teoria económica sugere que um mercado de serviços educativos competitivo aumen-

tará os salários dos professores do ensino público. Em particular, a competição no

mercado de serviços educativo introduz competição no mercado laboral, reduzindo o

poder de mercado das escolas públicas; a introdução de uma escola privada alterna-

tiva permite a competição salarial entre a escola pública e privada, de forma a captar

os melhores professores. Neste enquadramento, Vedder et al. (2000) [51] sugere que

quanto maior a competição decorrente da presença de escolas privadas, maiores serão

os salários dos professores do ensino público.

4.6 Quem é recompensado?

Uma cŕıtica aos esquemas de pagamento por mérito é o fato de eles falharem em rec-

ompensar os bons professores, mas fazerem-no de forma indiscriminada. Pode dizer-se

que uma das fraquezas dos programas de mérito implementados e, posteriormente,

abandonados, residia na dificuldade em identificar, de forma consistente, os profes-

sores mais produtivos e recompensá-los de forma adequada. Dee et al. (2004) [11]

apresenta evidência sobre este assunto no estado do Tennesse (neste estado, a carreira

docente combina avaliações multidimensionais com recompensas financeiras e profis-
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sionais, de forma a fornecer um forte incentivo aos professores, assim como promover o

recrutamento e a retenção dos mais produtivos) e no Projeto STAR (Student Teacher

Achievement Ratio). Neste estudo, além da vantagem do estado do Tennesse ser um

dos que apresenta uma carreira docente que leva em conta a avaliação dos professores,

acumula-se uma outra, que é a de evitar o enviesamento decorrente da forma como os

professores e alunos são selecionados. Será plauśıvel aceitar que os professores que se

enquadram bem num cenário de pagamento por output tendam a selecionar escolas e

turmas com estudantes que têm uma propensão não observada para bons resultados

escolares (por exemplo, bom background socioeconómico, melhores recursos, suporte

familiar). Mas, neste estudo emṕırico, os alunos foram atribúıdos aos professores de

forma aleatória, de forma que o fato do aluno x ter o professor y não está correlacionado

com a sua propensão não observada para um bom desempenho escolar.

O que mostram os resultados?

Pode dizer-se que a forma como a carreira docente, no estado do Tennesse, está de-

senhada tem um sucesso misto em recompensar os professores com mais mérito, ou

seja, foi apenas parcialmente bem sucedido em recompensar os docentes que foram rel-

ativamente eficazes a promover o sucesso escolar dos seus alunos. Concretizando, os

professores de carreira conseguiram que os resultados dos seus alunos na matemática

aumentassem cerca de 3 pontos percentuais, mas não se verificou impacto significativo

nos resultados da leitura. Além do mais, não se verificou uma associação uniforme en-

tre os melhores resultados escolares e os professores melhor posicionados na carreira; os

melhores desempenhos na matemática estão concentrados nos alunos cujos professores

estão no ińıcio da carreira, ao passo que melhorias estatisticamente significativas na

leitura foram conseguidas por alunos cujos professores se situavam no topo da carreira.

Em suma, há evidência mista sobre a vantagem de programas de pagamento por mérito.

Por um lado, há a possibilidade de que a qualidade do docente seja efetivamente rec-

ompensada num esquema de carreira e de avaliação bem elaborado e talhado mas, por

outro lado, ficou evidente que os professores melhor posicionados na carreira não são

uniformemente melhores.

4.7 Quem são os professores?

Em geral, os economistas estão interessados na racionalidade de um pagamento baseado

no mérito, no alinhamento dos interesses do Principal e do Agente em ordem a aumen-

tar a motivação e esforço deste último. Saliente-se, todavia, que o output não depende

unicamente do montante de esforço dispendido, mas também da composição da força
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de trabalho - das suas capacidades, atitude e personalidade - a qual é endógena, devido

ao processo de auto-seleção do trabalhador.

Agentes com carateŕısticas e personalidades diferentes são atráıdos por diferentes tipos

de incentivo, de forma que estes têm associados a si dois efeitos, não necessariamente

complementares: o efeito do incentivo e o efeito de seleção. Enquadrando no sistema

educativo, a mudança de um sistema de pagamento por input para um por output pode

induzir dois efeitos: (i) o esforço pode aumentar devido à presença do incentivo, mas

pode ter o custo de tornar os professores atuais menos satisfeitos e/ou que os que forem

atráıdos agora para a profissão tenham um perfil pessoal menos adequado ao ensino

(ii) a presença de incentivos pode atrair professores mais capazes e produtivos, sendo

que, então, o efeito de seleção adiciona ao efeito incentivo, em termos de aumento de

output. As carateŕısticas dos trabalhadores, em geral, e dos professores, em particu-

lar, interessam no sucesso da organização, e será problemático ignorar efeitos de seleção.

Dohmen (2010) [13] leva a cabo um estudo no qual os trabalhadores têm a opção

de escolher um salário fixo ou um esquema de remuneração variável, apresentando três

resultados: o esquema de remuneração variável atrai os trabalhadores mais produtivos,

é menos provável que as mulheres escolham tal tipo de pagamento, e que a aversão ao

risco reduz a propensão do indiv́ıduo por uma remuneração por output. Numa outra

fase do mesmo estudo, é analisado o efeito de seleção, na Alemanha, entre o setor

público e o setor privado. O setor público é caraterizado por esquemas de pagamento

fixos, sendo que os esquema de pagamento por output são mais frequentes no setor

privado. Adicionalmente, a ameaça do desemprego é praticamente inexistente no setor

público, ao passo que, no setor privado, constitui um forte incentivo ao desempenho.

Preve-se, então, que os trabalhadores do setor público são mais adversos ao risco e que

é menos provável que os homens trabalhem nesse setor, preferindo o privado.

O que dizer dos professores?

A classe docente é mais avessa ao risco que outros trabalhadores de outras profissões e,

usando medidas de confiança e reciprocidade, verifica-se que os professores confiam mais

e são menos negativamente rećıprocos que outros trabalhadores. A evidência emṕırica

mostra que mudanças no sistema de incentivos afetarão, no curto prazo, o bem estar

dos professores e, no longo prazo, a composição da força de trabalho docente. O bem

estar será afetado pela exposição a risco adicional. Atendendo a que os professores

atualmente no sistema escolheram a profissão com base num esquema de pagamento

por input, é provável que a satisfação no emprego diminua entre os que são relativa-

mente mais adversos ao risco e, este efeito será reforçado pela redução da segurança
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no trabalho decorrente de um esquema de pagamento por output. Já no longo prazo,

a composição da força de trabalho irá mudar, devido ao fato de que um esquema de

pagamento por desempenho atrai novos tipos de professor, não sendo evidente se os

novos trabalhadores são melhores ou piores em termos de resultados globais para o

sistema educativo. Talvez o efeito na capacidade e atitude perante o trabalho tenha

um impacto positivo, o qual pode ser contrabalançado por um efeito potencialmente

negativo, associado às preferências sociais e perfil pessoal dos novos elementos.
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Quanto ganham, em termos comparativos, os professores portugueses?

A resposta tem várias facetas, nomeadamente, quando comparado com outros páıses,

com o PIBpc e com profissões equiparadas. Em termos da análise interpáıs, é necessário

ainda distinguir o caso do ńıvel salarial no ińıcio da carreira, a meio (assumiu-se 15 anos

de serviço) e no topo da carreira. O montante salarial dos docentes portugueses no ińıcio

da carreira não é particularmente elevado, em contraste com o que se passa com o topo

da carreira, onde Portugal se destaca por atribuir um salário francamente superior à

maioria dos outros páıses da OCDE. No entanto, esta situação, à priori, vantajosa em

termos relativos, para a classe docente portuguesa, deve ser ponderada pela extensão

da carreira - cerca de 40 anos, quando contabilizados os congelamentos, entre Agosto

de 2006 e final de 2009, e desde Janeiro de 2011. Noutros páıses, cujo salário no topo

da carreira é inferior ao português, mas superior ao salário ao fim de 15 anos de serviço,

é bastante provável que os ganhos globais da vida profissional superem os nacionais.

No que respeita à comparação com o rendimento médio nacional, os professores por-

tugueses são remunerados acima desse valor, conforme seria expectável, já que as suas

qualificações académicas de ingresso na profissão - detentores de um grau universitário

- são claramente superiores às habilitações académicas médias da população. À luz da

teoria do capital humano e dos retornos à educação, será razoável assumir que a remu-

neração de quem tem melhores qualificações educacionais exceda a dos indiv́ıduos com

qualificações inferiores. Já no que concerne às profissões equiparadas, a classe docente

portuguesa ganha relativamente menos do que indiv́ıduos que exercem uma atividade,

onde as qualificações de ingresso sejam um grau académico.

A remuneração docente pode ser função do output ou do input do docente. O primeiro

caso é o conhecido �Teacher performance pay� ou remuneração dependente do desem-
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penho do docente. Os sistemas de pagamento baseado no mérito compensam os profes-

sores, de forma individual, ou um grupo de professores ou escolas, com base em factores

tais como, os resultados escolares, observações de aula e portefólios dos docentes. A

remuneração por input, prática da esmagadora maioria dos sistemas educativos, com-

bina um salário fixo com retornos à senioridade, resultando uma remuneração igual

por escalão. Este tipo de remuneração é atrativa para professores avessos ao risco e

parece ser a regra geral no ensino público de vários sistemas de ensino, em particular

pelas dificuldades em mensurar as várias dimensões do output docente. Grosso modo,

os professores são remunerados por input e o seu ńıvel salarial está dependente da ex-

periência profissional e da sua certificação, variáveis fracamente correlacionadas com

o desempenho dos alunos. Algumas escolas privadas praticam uma remuneração de-

pendente do desempenho, tarefa que parece ser facilitada por motivos organizacionais,

nomeadamente a autonomia da escola e a sua relativa pequena dimensão. Em todo o

caso, atualmente ainda não há evidência emṕırica robusta que permita concluir sobre

o mix ideal a compôr o salário do docente.

O que permitem concluir os modelos económicos, no domı́nio dos incentivos a fornecer

à classe docente?

É comum assumir-se um esquema de pagamentos variáveis de forma linear, conforme

Holmstrom et al. (1991) e Bolton et al. (2005) propõem nos seus modelos, embora haja

correntes na literatura fortemente avessas a esse tipo de pagamento, em linha com Mur-

nane et al. (1986). Curiosamente, ambos os modelos inicialmente referidos, assim como

a generalização proposta neste trabalho ao segundo deles, permitem concluir que, em

circunstâncias espećıficas, será de praticar um salário fixo. Por exemplo, caso seja im-

posśıvel quantificar o output de uma determinada atividade, a atratividade do Agente

em levá-la a cabo dissipa-se; no caso de um professor que só exerça uma atividade, caso

seja imposśıvel ou extremamente oneroso mensurar o seu output, é prefeŕıvel pagar um

salário fixo. Dito de outra forma, à medida que a qualidade da avaliação do output de

uma atividade se deteriora, menor é a atratividade ao seu exerćıcio e, no limite, caso

não haja uma mensuração desse output, o Principal remunera o Agente através de um

salário fixo. Pode dizer-se que o Agente centra a sua atividade em tarefas com output

quantificável de forma cred́ıvel e confiável.

No caso de n atividades com output distribúıdo de forma independente e tarefas tec-

nologicamente independentes, a solução para o Agente e para o Principal reduz-se ao

caso unidimensional para cada uma das tarefas. Tal significa que não há impacto in-

tertarefa, e que a remuneração variável associada a uma determinada tarefa só depende
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do contributo para a função custo do Agente dessa tarefa (à medida que a tarefa se

torna mais custosa para o Agente, mais ela perde atratividade) e do posicionamento

do Agente face ao risco (à medida que o Agente revela mais resistência ao risco, maior

preferência tem por salário fixo).

No caso do Agente exercer duas tarefas e estas serem ou complementares ou substitutas,

com output mensurável mas distribúıdo de forma independente, é posśıvel concluir o

seguinte:

1. Atividades complementares

(a) se σ2
2 aumentar, então s1 aumenta e s2 diminui.

(b) se k12 diminuir, s1 e s2 aumentam.

2. Atividades substitutas

(a) se σ2
2 aumentar, então s1 e s2 diminuem.

(b) se k12 diminuir, s1 aumenta se k12 <
k11
2

, e s2 aumenta se k12 <
k22
2

.

Torna-se evidente que existe uma relação entre a atratividade do Agente em exercer

determinada tarefa e variações na qualidade da medida do seu output, que condicionam

o desempenho da outra tarefa, assim como existe uma relação entre a primeira e o grau

de substituibilidade ou complementaridade das tarefas.

Considere-se o cenário das atividades não serem nem complementares nem substitutas

e o output das tarefas não se distribuir de forma independente. Caso a qualidade da

medida do output de uma tarefa piore, piora a atratividade a exercer essa tarefa, bem

como a outra.

No caso tridimensional, ocorrem soluções constrúıdas a partir do caso unidimensional

e bidimensional nos seguintes casos: (i) o output das atividades é distribúıdo de forma

independente e, cumulativamente, as atividades são tecnologicamente independentes

entre si (ii) o output das atividades é distribúıdo de forma independente, e uma das

atividades é tecnologicamente independente das outras duas (iii) o output de uma das

atividades distribui-se de forma independente do output das outras duas atividades, e

as atividades são tecnologicamente independentes entre si.

Após a reflexão efetuada sobre a definição do salário docente, ou seja, sobre a opção

sobre um esquema de pagamento por input ou por output, assume-se a preferência

pessoal pelo primeiro. As razões de tal opção prendem-se com (i) uma forte aversão ao
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risco, particularmente acentuada em contextos de crise (ii) na linha de Murnane et al.

(1986), com a grande dificuldade em definir o que é o resultado da ação educativa, isolar

o valor acrescentado de cada professor e a grande dificuldade em quantificar algumas

dimensões da atividade docente.

Aceita-se que a progressão na carreira, funciona como um incentivo ao longo da vida,

compensando, de alguma forma, os baixos salários praticados na altura do ingresso

na profissão. No que se refere ao impacto salarial devido à aquisição de qualificações

académicas adicionais, considera-se que o consagrado no Estatuto da Carreira dos Pro-

fessores do Ensino Básico e Secundário faz todo o sentido: uma progressão mais rápida

funciona como um incentivo ao enriquecimento de um projeto pessoal de desenvolvi-

mento, sendo tal benesse apenas concedida no caso do grau adquirido ser diretamente

relacionado com as disciplinas que leciona, em linha com a evidência emṕırica sobre a

certificação docente.

Não se afasta, de todo, a ideia de uma remuneração por desempenho, admitindo que

tal contribui para uma certa responsabilização no exerćıcio da profissão. No caso de

a parcela variável do salário não ascender a montantes significativos no salário total,

é de aceitar que a prática do �Teacher performance pay� produz uma diferenciação

entre a classe, recompensando os mais produtivos. No entanto, impõe-se uma palavra

de cautela quanto à avaliação do output docente, já que esta deve ser realizada pelo

Principal com base em critérios objetivos e quantificáveis, sendo definidos de tal forma

que todos os docentes tenham igual possibilidade de ser recompensados; por exemplo,

a avaliação do desempenho docente não deve ser enviesada pela existência de turmas

de elite.

Aguarda-se, com expectativa, o aparecimento no nosso páıs de programas experimen-

tais ao ńıvel do pagamento por desempenho, de forma a aumentar os incentivos aos

professores, e também que a escola pública possa assimilar o que de positivo existe ao

ńıvel do pagamento por output nas escolas privadas.
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