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RESUMO 
 
 

Examino neste trabalho as relações entre crescimento econômico, distância para a 
fronteira tecnológica e qualidade do capital humano. Demonstro a importância da 
qualidade da educação para o crescimento econômico. Mais precisamente, investigo 
como diferentes níveis de habilidades cognitivas estão correlacionados com diferentes 
efeitos no crescimento econômico, em razão da distância de cada país para a fronteira 
tecnológica. Os resultados apresentam evidências de que, usando medidas de 
habilidades cognitivas para a educação, países próximos a fronteira tecnológica 
apresentam maior crescimento econômico se a fração de alunos de alta performance for 
maior sob a premissa que este grupo de países cresce através de inovação. A utilização 
de métricas de qualidade da educação, com notas padronizadas de testes internacionais 
de matemática, ciências e leitura, ao invés das tradicionais métricas como anos de 
escolaridade e investimento público, é a principal contribuição deste estudo que 
demonstra a relação entre qualidade da educação e crescimento econômico sob a ótica 
da distância para a fronteira tecnológica.  
 
 
Palavras-Chave: Crescimento Econômico, Capital Humano, Educação, Fronteira 
Tecnológica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

 
 

ABSTRACT 
 
 

I analyze in this work the relations between economic growth, distance to the technological 
frontier and the quality of human capital. I demonstrate the importance of the quality of 
education for economic growth. More precisely, I investigate how different levels of 
cognitive skills are correlated with different effects on economic growth, given the distance 
of each country to the technological frontier. The results find evidence that, using 
measures of cognitive skills for education, countries closer to the technological frontier 
present greater economic growth if the fraction of high performance students is higher 
under the assumption that this group of countries grow through innovation. The use of 
educational quality metrics using standardized scores in international math, science, and 
reading tests, rather than traditional metrics such as years of schooling and public 
investment is the main contribution of this study that demonstrate the relation between 
education and economic growth from the perspective of the distance to the technological 
frontier. 
 
 
Keywords: Economic Growth, Human Capital, Education, Technological Frontier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



	

SUMÁRIO 
 

 
1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................... 6 

2. REFERENCIAL TEÓRICO ........................................................................................ 8 

3. ANÁLISE EMPÍRICA ............................................................................................... 10 

3.1.  Base de dados .................................................................................................. 10 

3.2. Resultados com frações de performance ......................................................... 13 

3.3. Primeiro teste de robustez: sensibilidade da amostra ...................................... 17 

3.4. Segundo teste de robustez: outra medida para educação ............................... 19 

3.5. Resultados com notas em testes internacionais ............................................... 21 

4. CONCLUSÃO .......................................................................................................... 24 

REFERÊNCIAS .............................................................................................................. 25 

ANEXO ........................................................................................................................... 26 



6	
	

1. INTRODUÇÃO 
  

Parto da ideia desenvolvida por Vandenbussche, Aghion e Meghir (2004) de que 

países próximos à fronteira tecnológica obtém maior crescimento econômico do 

investimento em educação quando este é mais concentrado nos alunos de alta 

performance.  

A premissa por trás desta ideia é que o progresso tecnológico ocorre através de 

dois canais: imitação de tecnologias existentes ou inovação pura. Economias avançadas 

em tecnologia não se beneficiam em termos de crescimento econômico adotando 

estratégias de imitação, pois já possuem a maior parte da tecnologia existente no mundo. 

A inovação ou criação de novas tecnologias deve ser o caminho para estas economias 

obterem mais crescimento. Para esta estratégia funcionar é necessário criar capital 

humano altamente especializado, direcionando mais recursos educacionais à proporção 

de alunos de alta performance que deverão conduzir o processo de desenvolvimento. 

As economias que estão longe da fronteira tecnológica, ao contrário, se beneficiam 

com estratégias de imitação de tecnologia desenvolvida pelas economias mais 

avançadas. Desta maneira, ainda que a criação de capital humano altamente 

especializado possa apresentar alguma contribuição ao crescimento econômico, quanto 

mais longe a economia estiver da fronteira tecnológica, seus esforços devem ser mais 

concentrados na universalização da educação, para gerar trabalhadores melhor 

educados e capazes de implementar e imitar tecnologias já existentes. Para estas 

economias, investimento excessivo em alta performance pode, inclusive, ser 

contraproducente, na medida em que educação de ponta para poucos não supre a falta 

de recursos e infraestrutura.  

Neste trabalho, o valor do capital humano é mensurado com base na qualidade da 

educação, com foco no conhecimento adquirido. Mais especificamente, habilidades 

cognitivas. Utilizo a construção feita por Hanushek e Woessman (2009) para se chegar 

numa medida confiável para qualidade da educação.  

Isto porque, as tradicionais medidas quantitativas, baseadas em anos de 

escolaridade ou investimento público em educação, incluem itens que não produzem 

conhecimento, como por exemplo, a infraestrutura educacional, instalações das 

instituições de ensino ou investimento em material didático. Para isolar a medida de 
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qualidade da educação, analiso e comparo resultados em testes internacionais de 

matemáticas, ciências e leitura, e posso medir de forma mais fiel a correlação entre 

educação e crescimento econômico. 

A proposta deste trabalho é replicar o modelo teórico do Vandenbussche, Aghion 

e Meghir (2004) da correlação entre crescimento e educação dado a distancia para a 

fronteira tecnológica, porém usando medidas de habilidades cognitivas construídas por 

Hanushek e Woessman (2009) para a variável educação. 

Encontro evidências de que ao se usar habilidades cognitivas como medida para 

educação, países próximos da fronteira tecnológica apresentam um crescimento 

econômico médio maior do PIB per capita ao aumentarem a fração de alunos de alta 

performance se comparados com o mesmo aumento em países distantes da fronteira.  

Na seção 2 apresento os detalhes do referencial teórico utilizado para este 

trabalho. Na seção 3 apresento a base de dados e os resultados dos testes empíricos. 

Na seção 4 concluo. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Diversos trabalhos buscam explicar as relações entre crescimento econômico e 

educação. Bils e Klenow (2000) apresentam um estudo no qual buscam determinar a 

correlação entre escolaridade e crescimento e não encontram resultados robustos para 

dizer que há uma relação causal entre nível de escolaridade e subsequente crescimento 

econômico. Há também abordagens que procuram explicar esta correlação através de 

outras medidas de educação. Hanushek (2010) aborda a questão através do impacto 

econômico da qualidade dos professores em uma economia sob a premissa que 

professores de alta qualidade conseguem aumentar o potencial de sucesso de seus 

alunos. Pessôa e Filho (2010) fazem uma revisão completa da literatura sobre educação 

e crescimento e concluem que o desenvolvimento da qualidade da educação é o caminho 

de maior potencial para se obter subsequente crescimento econômico.  

A ideia dos efeitos do capital humano no crescimento econômico sob a ótica da 

proximidade da fronteira tecnológica foi extraída do modelo criado por Vandenbussche, 

Aghion e Meghir (2004), que foi inspirado no modelo de Krueger e Lindahl (2001) que 

concluiu que a educação está associada ao crescimento somente para países com baixo 

nível inicial de educação. Vandenbussche, Aghion e Meghir incluíram no modelo de 

Krueger e Lindahl a análise da distância para a fronteira tecnológica como um parâmetro 

fundamental para avaliar a relação entre educação e crescimento, considerando a 

existência da inovação. 

Como resultado, construíram um sofisticado modelo teórico que demonstra que 

trabalhadores qualificados contribuem mais para o crescimento econômico quando estão 

próximos da fronteira tecnológica, sob a premissa de que inovação é mais intensiva em 

capital qualificado do que imitação.  

Vandenbussche, Aghion e Meghir (2004) testaram este modelo com dados em 

painel com informações educacionais e econômicas de 19 países da OCDE entre 1960 

e 2000, utilizando duas especificações diferentes para determinar a composição do 

capital humano. Ou seja, em primeiro lugar, separaram trabalhadores altamente 

especializados, com término do ensino terciário, dos não especializados, com taxas de 

término do ensino primário/secundário. Em seguida, analisaram a média de anos de 

escolaridade das duas categorias educacionais. 
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Os autores encontram fortes evidências empíricas de que mantendo-se fixa a 

proporção de trabalhadores não-especializados, o aumento de trabalhadores altamente 

especializados tem um impacto maior no crescimento da economia próxima à fronteira 

tecnológica. 

A ideia do uso da qualidade da educação como métrica para o capital humano é 

extraída da segunda principal referência, o estudo feito por Hanushek e Woessman 

(2009). Motivados pelo ceticismo existente na busca de uma convincente relação causal 

entre educação e crescimento, os autores argumentam que o uso de métricas tradicionais 

como anos de escolaridade e investimento público como medidas para educação podem 

levar a conclusões imprecisas. A utilização de uma métrica que isole as habilidades 

cognitivas é o melhor caminho para se identificar o impacto da educação no crescimento. 

Isto porque, as habilidades focam quase que inteiramente no fator humano, sendo uma 

medida muito mais robusta para testes empíricos. 

Para testar essa ideia os autores realizaram uma padronização das notas em 

testes internacionais de matemática, ciências e leitura, realizados a partir da década de 

1960, criando assim uma medida interessante para habilidades cognitivas. 

A partir de um modelo simples no qual crescimento é uma função das habilidades 

cognitivas e de outros fatores que influenciam o crescimento, os autores realizam 

diversos testes para uma amostra de 50 países, nos quais demonstram que, em vários 

cenários, habilidades cognitivas apresentam maior significância estatística do que análise 

de anos de escolaridade.  

Este trabalho faz uma composição destas duas principais referencias. Utilizo o 

modelo teórico e as premissas de Vandenbussche, Aghion e Meghir (2004) de que mão-

de-obra qualificada tem maior efeito sobre crescimento econômico próximo da fronteira 

tecnológica. E utilizo a ideia de qualidade do capital humano como medida para 

educação, representado por métricas de habilidades cognitivas encontradas nos estudos 

de Hanushek e Woessman (2009). 

 

 

 

  



10	
	

3. ANÁLISE EMPÍRICA 
 

Neste estudo utilizo o seguinte modelo: o crescimento (𝑔) é função de uma medida 

para a educação (𝐻), da distância para a fronteira tecnológica (𝐷), e de um termo de 

interação entre estes dois parâmetros e outras varáveis de controle (𝑂). 

 

𝑔 = 	𝛽𝐻 + 	𝛾𝐷 + 	𝛿𝐻𝐷 + r𝑂 + 	𝜖                      (1) 
 

O crescimento é sempre a média do crescimento do PIB per capita no período 

analisado. 

O termo de interação é o parâmetro de interesse. Se d > 0 então (1) sugere que 

quanto mais próximo da fronteira tecnológica um aumento na medida de qualidade da 

educação produz um aumento maior em crescimento econômico. 

Para as medidas de educação, separo os testes em duas partes. Na primeira 

parte, realizo os testes usando frações de alunos de alta performance como medida para 

𝐻 . Na segunda parte, uso a nota média padronizada em testes internacionais de 

Matemática e Ciências para o período entre 1960 a 2000. 

A distância para a fronteira tecnológica é construída usando a mesma metodologia 

usada por Vandenbussche, Aghion e Meghir (2004), apresentada na próxima seção. 

 

 

3.1.  Base de dados 
 

As primeiras fontes de dados desta pesquisa são as notas padronizadas em testes 

internacionais em Matemática e Ciências para 77 países, feita por Hanushek e 

Woessman (2009). Após a exclusão de alguns outliers e seleção de países com 

informações econômicas disponíveis completas para o período de estudo (1960-2000), 

restam 35 países da amostra inicial. A compilação de Hanushek e Woessman (2009) 

apresenta, além das notas médias em testes internacionais padronizadas por país, a 

fração de alunos considerados de alta performance por país e a fração de alunos 
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considerados de performance básica, sempre com base em habilidades cognitivas, ou 

seja, com base em notas de testes internacionais1.  

Para os propósitos deste estudo, ressalto o critério usado para separar a 

performance dos alunos. Alunos considerados com performance regular e básica são 

aqueles com notas até um desvio-padrão abaixo da média das notas dos alunos da 

OCDE. O mesmo vale para alunos com performance superior, ou seja, que atingiram 

notas com um desvio-padrão acima da média da OCDE. 

As informações para anos de escolaridade foram extraídas do painel de dados 

compilado por Barro e Lee (2016). 

Para a especificação do crescimento econômico, utilizo a média histórica de 

crescimento do PIB per capita de cada país da amostra. Estas informações foram 

retiradas do Penn World Series 6.3 compilado por Heston (2009). 

Para distância da fronteira tecnológica, utilizo a especificação feita por 

Vandenbussche, Aghion e Meghir (2004). A distância de um país para a fronteira 

tecnológica é igual a razão do nível de sua produtividade medida pela Produtividade Total 

dos Fatores (PTF) deste país em relação ao nível da PTF dos EUA.  

Em razão da falta de fonte de dados confiáveis para o cálculo da PTF, utilizo a 

seguinte especificação sugerida por Vandenbussche, Aghion e Meghir (2004):  

 

PTF = PIB/adulto - Capital/adulto x Capital share      (2) 

 

Para o PIB, utilizo novamente as informações do Penn World Series 6.3 compilado 

por Heston (2002). Para o número de adultos, ou seja, população entre 15 e 64 anos, 

utilizo as informações do World Development Indicators (2017).  

A medida de estoque de capital por país teve que ser construída, devido à falta de 

fontes consistentes e confiáveis sobre esta medida. Construo o estoque de capital 

baseado na seguinte especificação, também proposta por Vandenbussche, Aghion e 

Meghir (2004): 

 

																																																								
1 Para detalhes ver apêndice B de Hanushek e Woessmann (2009). Arquivo retirado do site: 
www.cesifo.de/woessman#data 
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Esta fórmula corresponde ao valor do estoque de capital no estado estacionário 

de um modelo neoclássico de crescimento com depreciação de 6% (uma medida usual 

na literatura) e uma taxa de crescimento exógena g que é o crescimento do PIB entre 

1950 e 1960. K é o estoque de capital em 1949. I é o investimento em 1950. 

Construo as medidas para g e I novamente com base no Penn World Series 6.3.  

Para o capital share mantenho a premissa de que é constante em 0.3 para todos 

os países. Gollin (1998) realizou estudo no qual mostra que este número varia entre 0.2 

e 0.35. Para os propósitos deste trabalho mantenho o racional que Vandenbussche, 

Aghion e Meghir (2004) usaram, ou seja, um valor constante para todos os países. 

De posse de todas essas informações construo a PTF por país por ano e 

consequentemente a distância para a fronteira tecnológica. 

Para o cálculo da distância para a fronteira, utilizo duas especificações da PTF 

encontrada. A primeira é a média histórica da PTF para os países da amostra. A segunda 

é a PTF inicial do período em estudo, no caso o ano de 1960. 

Ao se cruzar as especificações dos dois estudos de referência e selecionar apenas 

países com totalidade de informações disponível para todos os indicadores fico com uma 

amostra de cross-country de 35 países. 

Abaixo algumas estatísticas descritivas da base de dados. 
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3.2. Resultados com frações de performance 
 

Inicio a apresentação dos resultados pela utilização da fração de alunos de alta 

performance na variável para educação no modelo de crescimento proposto. O objetivo 

é avaliar se o impacto que alunos de alta performance tem no crescimento econômico é 

maior para economias próximas à fronteira tecnológica, mantendo a fração de alunos de 

performance regular e baixa constante.  

Na abordagem de Vandenbussche, Aghion e Meghir (2004) são utilizadas medidas 

tradicionais de educação, mais precisamente os anos de escolaridade e taxa de 

conclusão dos níveis de ensino (Primário/Secundário e Terciário). Como meu enfoque é 

na qualidade da educação, utilizo a mesma metodologia, porém, uso as frações de alta 

e baixa performance baseadas nas notas em testes internacionais compiladas por 

Hanushek e Woessmann (2009).  

Os resultados são apresentados na Tabela 2. As primeiras estimativas são 

regressões entre crescimento e fração de alunos de alta e baixa performance. Como se 

pode notar nas colunas [1] e [2], ambos os casos apresentam coeficientes positivos e 

estatisticamente significantes, que comprovam a alta relação com o crescimento 

econômico. Um aumento de dez pontos percentuais na fração de alunos de baixa 
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performance eleva o crescimento do PIB per capita em 0,3%. Por outro lado, o mesmo 

aumento em alunos de alta performance na amostra eleva o crescimento em 1,5%.  

Contudo, o propósito deste estudo é analisar este impacto sob a ótica da distância 

para a fronteira tecnológica. Portanto, o próximo passo é introduzir este parâmetro no 

modelo. Ao fazer isto, os coeficientes mantem-se estatisticamente significantes e 

positivos (colunas [3] e [4]). Porém, o coeficiente da distância para a fronteira tecnológica 

apresenta sinal negativo indicando que, contrariamente a teoria aqui proposta, países 

mais distantes da fronteira se beneficiam com maior crescimento econômico mantendo 

constante a fração de alunos de alta performance.  

Adiciono, então, o termo de interação para avaliar o modelo completo. Aqui, 

encontro resultados mais interessantes. Comparando a coluna [5], que usa fração de 

baixa performance, e a coluna [6], que usa alta performance, fica claro pelos coeficientes 

do parâmetro fração de performance que, próximo à fronteira tecnológica, os alunos de 

alta performance apresentam maior contribuição para o crescimento econômico. Com o 

aumento em 10% da fração de alunos de baixa performance na fronteira tecnológica, 

resulta no crescimento de 0,4% no PIB per capita médio. Enquanto que, o mesmo 

aumento de 10% só que da fração de alta performance, também na fronteira tecnológica, 

resulta em crescimento maior, no total de 3,3%. Entretanto, os coeficientes que envolvem 

a distância para a fronteira na coluna [5] não são significantes. Já na coluna [6] encontro  

significância estatística para todos os coeficientes.  

Analisando, portanto, exclusivamente a coluna [6], nota-se que todos os 

coeficientes aparecem com o sinal esperado de acordo com a teoria. Apesar do 

coeficiente negativo na distância para a fronteira, o termo de interação aparece com um 

coeficiente positivo e p-valor de 0,1, o que indica que, próximo da fronteira, alunos de alta 

performance devem produzir maior impacto no crescimento econômico.  

Ao comparar o país que na amostra está mais longe da fronteira tecnológica, 

Chipre, com o país que está mais próximo, Canadá, encontro, respectivamente, um fator 

ceteris paribus para alunos de alta performance de 2,1 e 30,6. Ou seja, tudo o mais 

constante, um aumento de 10% na fração de alunos de alta performance no Chipre tem 

um impacto de 0,21% no crescimento do PIB per capita médio, enquanto que o mesmo 

impacto no Canadá é de 3,06%.  
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Desta maneira, utilizando uma medida de qualidade da educação, pode-se 

concluir que há evidencias de que alunos de alta performance produzem maior 

crescimento econômico próximo à fronteira tecnológica. 
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3.3. Primeiro teste de robustez: sensibilidade da amostra 
 

Nesta seção examino outras perspectivas da amostra para testar o resultado 

encontrado anteriormente. 

O primeiro teste que realizo é a separação dos países da amostra entre membros 

e não-membros da OECD. Parto da premissa que os países membros desta organização 

estão mais próximos da fronteira tecnológica e, assim, devem apresentar resultados 

consistentes com a proposta deste estudo. Analogamente, os países não-membros 

devem estar mais afastados da fronteira tecnológica e com isso devem apresentar menor 

crescimento econômico marginal em resposta ao aumento da fração de seus alunos de 

alta performance.  

Na coluna [1] da tabela 3 reproduzo o principal resultado encontrado na seção 

anterior. Na coluna [2] apresento o modelo completo, com distância e termo de interação 

apenas para países membros da OECD. Os sinais dos coeficientes estão em linha com 

a teoria. Entretanto, não há significância estatística, o que prejudica conclusões precisas. 

Na coluna [3], encontram-se os resultados para os países não-membros da OECD. Aqui 

o resultado é contrário ao esperado. Entretanto, o coeficiente para distância não é 

significante e o tamanho da amostra é muito pequeno para embasar qualquer conclusão. 

Desta maneira, ao separar os países entre estas duas categorias, não encontro 

evidências que suportem a teoria aqui proposta. 

Uma segunda abordagem é separar a amostra entre os países de alta e baixa 

renda. Utilizo a média da amostra como referência. Os países acima da média são 

classificados como de alta renda e os abaixo da média como de baixa renda. As colunas 

[4] e [5] apresentam os resultados para este cenário. Novamente obtenho resultados 

consistentes para o grupo próximo da fronteira, ou seja, os países de alta renda. Os 

países mais ricos da amostra apresentam um coeficiente ainda maior no termo de 

interação, o que indica maior benefício econômico ao se aumentar a fração de alunos de 

alta performance.  
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3.4. Segundo teste de robustez: outra medida para educação 
 

Para uma segunda forma de testar a robustez dos resultados obtidos, sem perder 

de vista a medida de qualidade da educação foco do presente trabalho, proponho uma 

métrica alternativa: um múltiplo da medida quantitativa de educação (anos de 

escolaridade) com a medida de qualidade da educação (habilidades cognitivas). 

Refazendo as estimativas encontro os resultados apresentados na tabela 4. A 

coluna [5] demonstra diretamente resultados consistentes com a teoria e com os 

resultados encontrados anteriormente. 

Os coeficientes são menores e não há significância quando comparados ao que 

apresento na tabela 2. Contudo, ainda há evidencias da relação que busco mostrar neste 

estudo de que próximo à fronteira tecnológica os alunos de alta performance contribuem 

mais para o crescimento se utilizo uma medida de qualidade da educação. 
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3.5. Resultados com notas em testes internacionais 
 

A última abordagem que uso para testar as relações entre crescimento, distância 

para a fronteira tecnológica e qualidade da educação é usar como medida para a 

educação, a média histórica das notas obtidas em testes internacionais de matemática, 

ciências e leitura.  

Começo o estudo com uma regressão simples de crescimento. Utilizo em primeiro 

lugar anos de escolaridade e, em seguida, habilidades cognitivas representadas pela 

média das notas obtidas em testes internacionais de Matemática e Ciências. Controlando 

por anos de escolaridade em 1960 ou pela média de anos de escolaridade no período 

analisado, em ambos os casos, as habilidades cognitivas mostram ter um impacto maior 

em crescimento econômico como se nota nas colunas [1] e [2] da tabela 5. Os resultados 

são estatisticamente significantes para habilidades cognitivas.  

O teste conjunto utilizando as duas medidas na mesma regressão confirma este 

resultado (coluna [3]). Na coluna [4] adiciono uma variável dummy para países da OCDE. 

Anos de escolaridade não é significante em nenhum cenário, especialmente se o 

parâmetro ‘habilidades cognitivas’ estiver presente. O aumento de um desvio-padrão em 

habilidades cognitivas pode representar um aumento entre 1,5 e 1,6 pontos percentuais 

de aumento no PIB per capita. 

Estes primeiros resultados são controlados pelo PIB inicial de cada país, ou seja, 

o PIB em 1960. O passo seguinte é iniciar a introdução dos termos que incluem a 

distância para a fronteira tecnológica no modelo. Iniciamos com uma regressão simples, 

sem termos de interação, controlando o crescimento econômico por habilidades 

cognitivas, anos de escolaridade e agora distância para a fronteira tecnológica em 1960 

(coluna [5]) e também um modelo com a média da distância para a fronteira ao longo do 

período estudado (coluna [6]). Habilidades cognitivas continuam sendo mais relevantes 

para o crescimento econômico do que anos de escolaridade com alto nível de 

significância. Entretanto, o coeficiente negativo em distância para a fronteira tecnológica 

indica que os países mais distantes teriam um crescimento marginal maior do que os 
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países mais próximos da fronteira, lembrando que a distância para fronteira tecnológica 

é um número negativo.  

O passo seguinte é incluir o termo de interação no modelo. Faço isso para os dois 

cenários de anos de escolaridade (inicial em 1960 e média histórica). Os resultados não 

levam a uma conclusão segura. O coeficiente para habilidades cognitivas reduz em 

dimensão e também em significância, tornando a interpretação menos confiável. 

Utilizando a média histórica da TFP (coluna [8]), a distância para a fronteira tecnológica 

apresenta coeficiente positivo, porém insignificante. Além disto os coeficientes dos 

termos de interação apresentam sinal negativo (ainda que insignificantes), tornando a 

interpretação deste modelo muito imprecisa.  

Por fim, uso a média das notas em testes internacionais como o fator multiplicador 

de anos de escolaridade para se ter outra abordagem do múltiplo usado na seção 3.4. 

Os resultados estão na coluna [4] da tabela 4. Novamente, o uso de notas médias para 

esta perspectiva não fornece evidencias empíricas que suportem a teoria aqui proposta. 

A utilização da nota média compilada para o período em estudo na amostra é útil 

para mostrar que habilidades cognitivas podem ser mais importantes para o crescimento 

econômico de um país do que anos de escolaridade. Porém, não nos diz nada sobre a 

relação com a distância para a fronteira tecnológica.  
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4. CONCLUSÃO 
 

Busco neste trabalho mostrar a importância da qualidade da educação através de 

suas relações com o crescimento econômico e com a distância para a fronteira 

tecnológica. Utilizo a padronização das notas em testes internacionais para uma série de 

países e um modelo de crescimento dependente da distância para a fronteira tecnológica. 

Demonstro que há evidencias estatísticas de que o foco em desenvolvimento de 

habilidades cognitivas e, consequentemente, maior educação de alunos de alta 

performance, contribuem mais para o crescimento econômico para países que estão 

próximos à fronteira tecnológica. 

O uso de frações de alunos de alta performance mostrou ser a melhor abordagem 

para o modelo, pois, apresenta os melhores resultados em termos de alinhamento com 

a teoria e também em termos de significância estatística. 

A análise da média das notas em testes internacionais é importante para reforçar 

a ideia de que a qualidade da educação é uma medida mais robusta e com maior 

contribuição para o crescimento do que medidas tradicionais como anos de escolaridade. 

Entretanto, não forneceu evidencias de que, próximo à fronteira tecnológica, o 

desenvolvimento de habilidades cognitivas geraria um maior crescimento econômico. 

Caso seja possível obter observações temporais das notas padronizadas dos 

testes internacionais, novas estimativas podem ser construídas com dados em painel. O 

resultado seria um maior número de observações e novas regressões poderiam ser 

feitas, com novas perspectivas de testes e, possivelmente, novas evidências empíricas 

que reforcem a teoria de que quanto mais próximo à fronteira tecnológica, mais 

habilidades cognitivas geram mais crescimento econômico.   
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