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“INFLUÊNCIAS DA DEMOCRACIA E ESCOLARIDADE NO PIB PER 

CAPITA: ESTUDO EM PAINEL DIALOGANDO COM AS METODOLOGIAS 

CONTEMPORÂNEAS” 

 

 

 

 

 

RESUMO: No trabalho presente, utilizamos da metodologia de Acemoglu, 

Johnson, Robinson e Yared (2005-a) para analisar a influência da 

democracia e escolaridade no PIB per capita em um painel de tempo entre 

1970-2010 com efeitos fixos. Nossas principais conclusões foram de que: I- 

A democracia tem significância no produto per capita apenas em médio 

prazo, mas depende da qualidade institucional para que sua influência seja 

significativa; II- No recorte mundial, a escolaridade primária em lag de 10 

anos é a variável educacional de maior influência temporal no PIB per capita, 

ainda reforçando a importância da educação de 1º grau no cenário moderno; 

III-Estimadores de integração e históricos dependem de suas pluralidades 

para exercerem impactos significantes no produto per capita. No nosso 

caso, observamos que dentre as variáveis históricas testadas, a mais 

influente é a que relaciona a data de independência dos países observados, 

e que a integração global só tem efeito expressivo no PIB per capita quando 

executada em multe esferas. 
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“INFLUÊNCIAS DA DEMOCRACIA E ESCOLARIDADE NO PIB PER 

CAPITA: ESTUDO EM PAINEL DIALOGANDO COM AS METODOLOGIAS 

CONTEMPORÂNEAS” 

 

 

 

 

 

ABSTRACT: In this present paper, we used the approaches of Acemoglu, 

Johnson, Robinson e Yared (2005) to analyze the influences of democracy 

and schooling on GDP per capita in a time panel from 1970 to 2010 with 

fixed effects. Our main conclusions are: I- Democracy has significance on 

product per capita only in medium term, but depends the institutional quality 

to its influence be distinguished. II- In a world cut, primary schooling in lag of 

10 years is the educational variable with higher temporal influences in GDP 

per capita, still reinforcing the importance of first degree education in the 

modern scenario. III- Integrations’ and Historical estimators depends their 

pluralities to exercise significant impacts on product per capita. In our model, 

we observed that between the historical variables tested, the most influent 

was the one that considers the independence date of the observed countries, 

and global integration has only expressive effects on GDP per capita when 

applied in several spheres.  
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INTRODUÇÃO 

  

 

“A direção na qual a educação inicia o homem irá 

determinar o futuro de sua vida.”  

 

Platão, A República. 

 

 

São amplamente discutidos na literatura histórica os efeitos de médio 

e longo prazo que a educação proporciona em uma sociedade.  Em 2014, a 

Organização das Nações Unidas divulgou em seu 11º Relatório de 

Monitoramento Global de Educação para Todos que o planeta ainda tem 

cerca de 774 milhões de analfabetos, e que 57 milhões de suas crianças 

mais novas ainda estão fora da escola primária. São estatísticas como esta 

que fazem com que a educação primária permaneça presente nas 

discussões socioeconômicas mais atuais, em que além das inserções morais 

e sociais que a escolarização infantil potencialmente representa, passa-se 

também a estudar os efeitos macroeconômicos que os diferentes graus de 

escolarização proporcionaram a cada país ao longo do tempo. 

A educação primária, junto à democracia, cujo papel no mundo 

moderno é amplamente discutido desde o desmantelamento dos diversos 

regimes militares que caracterizaram as décadas entre 1960 e 1980, são 

nossos principais estimadores estudados em um painel de tempo em que 

propomos observar suas influências no desenvolvimento do PIB per capita no 
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mundo ao longo das últimas décadas. Desta forma, nos propomos não 

apenas a analisar os recentes índices de qualidade política e educacional no 

mundo, mas principalmente demonstrar os efeitos macroeconômicos destes 

estimadores nos Estados ao longo do tempo.  

Propomo-nos, assim, a contribuir com análises econômicas empíricas a 

uma discussão que se faz presente nas mais diversas disciplinas ao longo da 

história, e que continua atual dentro da literatura econômica moderna. 

 

 

1.  DISCUSSÃO LITERÁRIA 

 

 

Democracia, escolaridade e renda são variáveis corriqueiramente 

estudadas dentro da literatura econômica moderna. Para fomentação deste 

trabalho, nossa principal referência é a contribuição que Acemoglu, Johnson, 

Robinson e Yared (2005-a) trouxeram ao tema, observando na década de 

2000 as influências destes estimadores entre si em amostragens globais, e 

discutindo a causação entre suas variáveis em modelos de efeitos fixos ao 

longo do tempo. 

 A publicação destes autores na qual inspiramos nosso modelo 

econométrico é “From education to democracy?” (2005-a), em que é analisada 

a influência da escolaridade no processo democrático dos países ao longo do 

tempo, propondo a inclusão de efeitos fixos na investigação econométrica. 

Esta proposta deriva do contraponto dos autores a modelos que observaram 

apenas correlação entre ambas variáveis, mas que não exploraram 

metodologicamente efeitos de causação entre as mesmas. Desta forma, 
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Acemoglu, Johnson, Robinson e Yared (2005-a) defendem que modelos que 

encontraram correlações entre educação e democracia, tais como os de 

Robert Barro (1999), Przeworski, Alvarez, Cheibub e Limongi (2000), ou até 

de Glaeser, Porta, Lopez-de-Silanes e Shleifer (2004), que chegou a 

encontrar links entre educação e qualidade institucional em amostragem 

global, deveriam se submeter a testes de efeitos fixos para que se 

assegurasse que suas correlações não eram incentivadas pela ausência de 

variáveis exógenas que influenciariam ambos estimadores. Controlando os 

países por efeitos fixos, para medir efeito interno (within) de cada variável 

dentro de cada país ao longo do tempo, Acemoglu, Johnson, Robinson e 

Yared (2005-a) defendem que é possível obter uma conclusão mais concreta 

se mais educação resultará em mais democracia em um mesmo país ao longo 

do tempo. 

Naquela publicação, os resultados mostraram que a correlação entre 

ambas variáveis perde sua significância quando analisada em efeitos fixos. 

No entanto, a conclusão dos autores foi que tais observações ainda não 

seriam suficientes para provar que mais educação não causa mais 

democracia, mas que o controle de efeitos em modelos como este é 

fundamental para que se eliminem ainda mais possíveis problemas de 

endogeneidade em aplicações do tema. 

Em conclusão similar também chegam os mesmos autores em “Income 

and democracy” (2005-b), quando a proposta discutida foi a correlação entre 

renda e democracia. Neste modelo, Acemoglu, Johnson, Robinson e Yared 

(2005-b) verificaram que a variável renda também perde valor explicativo na 

democracia quando controladas por efeitos fixos dos países, e que a 
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correlação entre ambos estimadores não necessariamente indica causação ao 

longo do tempo. 

Outras metodologias também já foram aplicadas na Academia para 

discutir a correlação entre os temas. No âmbito da educação e democracia, 

Spilimbergo (2007) utilizou da exogeneidade de um estimador que mede 

educação no exterior para estudar influência educacional na democracia, 

quando concluiu que indivíduos que estudaram fora de seus países de origem 

não necessariamente contribuíram para melhor qualidade democrática 

quando retornaram. Gaeser e Ponzetto (2007), por sua vez, focaram suas 

análises na influência da educação política, verificando um efeito positivo da 

educação na democracia na medida em que professores influenciassem seus 

alunos a exercerem manifestações de cidadania, tais como presença às urnas 

ou organizações políticas. 

Sobre renda e democracia, Helliwell (1992) encontrou correlação entre 

aumento da renda e maior qualidade democrática global entre 1960 e 1985. 

Entretanto, dentro da mesma amostragem, observou que a correlação inversa 

depende do nível de renda inicial no qual cada país foi estudado, levando à 

conclusão que o impacto da democracia na renda pode ser menor ou até 

insignificante em alguns casos. Mais recentemente, Acemoglu, Naidu, 

Restrepo e Robinson (2014) construíram um novo modelo com controle de 

efeitos fixos por país que contrariou Heliwell (1992) e apresentou resultados 

positivos e robustos da influência da democracia no PIB. Esta influência, 

segundo os resultados, não é instantânea, mas pode chegar a até 20% em 

longo prazo. 
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As contribuições também são vastas e enriquecedoras quando novos 

estimadores são considerados para analisar o comportamento de renda, 

democracia e educação. Em amostragem entre 1960-1990, Robert Barro 

(1996) analisou que se consideradas variáveis institucionais e de integração, 

o efeito da democracia no crescimento perde significativamente sua 

explicação. Já na década de 2000, Rodrik, Subramannian e Trebbi (2002) 

concluíram que dentre alguns estimadores exógenos que podem explicar 

renda ao longo do tempo, qualidade institucional é um dos mais relevantes.  

Além disso, observaram que trade, quando analisada isoladamente, não 

apresenta impacto significante na renda, e algumas vezes até apresenta 

coeficiente negativo de influência. Mais recentemente, Macedo, Pereira, 

Martins e Jalles (2013) ainda contribuíram com um novo modelo que incluiu 

variáveis geográficas e históricas para estudar democracia e globalização. Em 

seus resultados, observaram correlação entre democracia e integração em 

amostragem de 1970 a 1995, mas constataram que quando recortados 

apenas os países não membros da OCDE, a democracia perde sua 

significância em relação ao desenvolvimento. Variáveis históricas também são 

comuns nos estudos de Acemoglu, como na publicação de onde inspiramos 

nosso método econométrico, quando Acemoglu, Johnson, Robinson e Yared 

(2005-a) controlaram seus estimadores democráticos incluindo uma variável 

de independência política para as ex-colônias observadas. 
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2. PROPOSTA E METODOLOGIA 

 

 

Uma vez que Acemoglu, Johnson, Robinson e Yared (2005) 

propuseram a inclusão de controladores de efeitos fixos por países em 

modelos que estudam escolaridade em democracia e renda em democracia, 

nossa contribuição se propõe a estudar estes três temas juntos, seguindo a 

mesma metodologia econométrica do modelo básico utilizado pelos autores, 

para analisar como se comportam estimadores de democracia e educação 

quando explicando a renda per capita de cada país nas últimas décadas. 

Desta forma, nosso primeiro passo é observar diferentes variáveis que 

incorporam nossos dois principais estimadores observados; I- Democracia, e 

II- Escolaridade, e analisar como cada uma se comporta em relação ao PIB 

per capita. Nos gráficos abaixo, é possível identificar tendências de correlação 

entre estas variáveis e o PIB per capita de países globais em 2010, seguindo 

uma regressão linear simples primária utilizando a base de dados defendida 

em nosso trabalho:  
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Figura 1: Correlações entre PIB per capita, democracia e escolaridade primária 

em 2010.  

 

  

 

 

Em seguida, buscando aproximar nossa contribuição à literatura 

moderna e ampliar nossa base de comparação sobre os resultados obtidos, 

seguimos tendências supracitadas propostas por Acemoglu, Johnson, 

Robinson e Yared (2005-a), Robert Barro (1992), Rodrik, Subramannian e 

Trebbi (2002) e incluímos em nosso modelo três novos estimadores; que 

representam III- Qualidade Institucional; IV- Integração, e V- História. Com 

isso, nossa intenção é de confirmar se democracia e escolaridade se 

comportam da mesma forma quando novas variáveis explicativas são 

adicionadas, e fomentar base para comparar a influência destes dois 

estimadores principais junto aos demais na renda per capita ao longo do 

tempo. 

Desta forma, nossa metodologia econométrica divide-se em duas 

etapas: 
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CONSTRUÇÃO DO MODELO: Quando analisamos a influência de 

democracia e escolaridade em PIB per capita e passamos a testar diversas 

variáveis que representam nossos três estimadores subsequentes; 

institucional, integração e história. Neste momento, utilizamos as bases de 

dados originais de cada variável a fim de garantir menor manipulação possível 

dos resultados, pois o foco não é comparar o peso de um estimador com 

outro, mas sim verificar quais variáveis são mais significantes no modelo e 

como nossos dois principais estimadores, democracia e educação, se 

comportam mediante elas. 

 

APLICAÇÃO DO MODELO: Quando, depois de testadas diversas variáveis 

que incorporam cada estimador do modelo, selecionamos as mais explicativas 

e submetemo-las à mesma média e desvio padrão, garantindo 

homogeneidade entre os dados. Desta forma, corrigimos a influência dos 

diferentes pesos em índices adotados como variáveis, podendo assim 

comparar os coeficientes entre nossos estimadores com maior precisão e 

segurança. Uma vez que confirmados os resultados, submetemos o modelo a 

testes de robustez para endossar nossas conclusões.  

 

 

3. DADOS 

 

 Nossa principal variável dependente de renda é PIB per capita, na qual 

utilizamos dados oficiais do Banco Mundial como referência. No modelo, a 

aplicação desta variável é feita em log, seguindo tendência de neutralização do 
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índice amplamente utilizado na literatura moderna e defendido em nosso 

modelo base (verifique Acemoglu, Johnson, Robinson e Yare, 2005-a). 

 Pela parte das variáveis independentes, ainda seguindo Acemoglu 

(2005, 2008, 2014), utilizamos o índice do Freedom House Index como nossa 

principal variável de democracia. Este estimador é fornecido pela organização 

Freedom House, criada na década de 1940 por Eleanor Roosevelt e Wendell 

Willkie, e é composto pela média de seus índices de liberdade civil e direitos 

políticos de cada país, em que na base de dados original 1 representaria maior 

democracia e 7 a menor democracia. Para proporcionar melhor visualização 

dos resultados, também invertemos a ordem numérica dessa variável com 

intuito de assegurar que seu coeficiente sobre o PIB per capita não causasse 

erros de interpretação. Ainda sobre o estimador democrático, utilizamos outras 

duas opções de variáveis com efeitos reversos para os testes de robustez do 

modelo. A primeira delas é uma dummy criada por elaboração própria em que 

1 representa os países com índices de menor democracia segundo o Freedom 

House Index, utilizando o score 3 como referência média para corte. A 

segunda é o estimador de regimes autocráticos do projeto Polity IV, fornecidos 

pela Political Instability Task Force e encomendado pela Central Inteligence 

Agency (CIA), em que são medidos os graus de democracia e autocracia em 

cada país do mundo entre 1946 e 2013. Os índices do Polity IV são 

comumente utilizados nas discussões acadêmicas sobre o tema, inclusive se 

fazendo presentes em publicações recentes encomendadas órgãos 

internacionais como o Fundo Monetário Internacional e a Organização das 

Nações Unidas (verifique Fayad, Bates e Hoeffler, 2012, e Rock, 2007). 
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 Para o estudo sobre o comportamento da escolaridade dentre nossas 

variáveis explicativas, utilizamos a base de dados Barro-Lee Educational 

Attainment Dataset para compor nosso principal estimador de escolaridade. 

Neste projeto desenvolvido por Barro e Lee (2010), temos índices que 

calculam a média de anos de escolarização dos países, em uma base global 

entre 1950 e 2010. Esta seleção de dados também é dividida em observações 

por grau educacional, essencial para nossos testes de escolaridade em lags, 

quando medimos os efeitos de médio e longo-prazo da escolaridade no 

desenvolvimento da renda per capita. Esta é também a principal base de 

escolaridade utilizada por Acemoglu, Johnson, Robinson e Yared (2005-a) no 

modelo que temos como referência, no qual nosso diferencial, além da 

aplicação destes indicadores junto a outras variáveis, é a mudança do corte de 

observação de 1960-2000 aplicado em “From education to democracy?” (2005) 

para 1970-2010, tornando a avaliação mais atualizada e reduzindo efeitos de 

outliners que perderam e recuperaram qualidade democrática em processos 

imediatos entre as décadas de 1960 e 1980 decorrentes aos períodos de 

militarismo e comunismo. Ainda sobre os estimadores de escolaridade, 

também utilizamos dados oficiais do Banco Mundial em nosso teste de 

robustez, quando submetemos nossos estimadores a fontes alternativas de 

dados. 

 Para todas estas variáveis que compõem nosso primeiro modelo básico, 

temos observações entre 1970 e 2010 que foram cortadas em períodos de 5 

anos, seguindo tendência observada em Acemoglu, Johnson, Robinson e 

Yared (2005-a) na aplicação de seu modelo. Esta divisão temporal é útil para 

analisar o comportamento de médio e longo prazo de nossas variáveis 
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independentes sobre nossa dependente, uma vez que é presumido que os 

maiores efeitos da democracia e escolaridade sobre o PIB per capita não são 

instantâneos, mas sim crescentes cujo topo da curva de influência só tende a 

ser atingido nos anos subsequentes. 

 

 

Figura 2: Países observados em nossa base de dados 

 

 

 

 

Nossa opção por trabalhar com pelo menos duas bases de dados 

distintas em cada estimador, decorrente da intenção de reduzir possíveis 

vícios no modelo, também é adotada aos nossos três estimadores 

subsequentes. Para os estimadores institucionais, nossa principal base de 

dados é oferecida pelos indicadores do Worldwide Governance, produzida por 

Kaufman, Kraay e Mastruzzi (2012), que medem índices de controle de 
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corrupção, Estado de direito, eficácia do governo, estabilidade política e 

ausência de violência, voz e representação, e qualidade regulatória por países 

entre 1996-2012.  

Estas variáveis já são utilizadas ao lado de estimadores democráticos 

para estudar comportamento do produto em algumas publicações sobre o 

tema; a constar Rodrik e Rigobon (2004) e Barro (1992). Com o intuito de 

aumentar a observação dos efeitos destas variáveis ao longo do tempo, 

optamos por estimar os índices do ano de 1995 baseando-nos nas medições 

de 1996. Nós defendemos esta metodologia para que 1995 se torne a data 

inicial de nosso painel quando os três novos estimadores são incluídos, uma 

vez que os efeitos da estimação de uma data baseando-se em um gap de 

apenas 1 ano tendem a ser mais contributivos a um painel de recorte de 5 

anos do que a ausência destes dados. 

Como segunda base para o estimador institucional, utilizamos a variável 

Claims on Govern (reivindicações contra o governo), do Banco Mundial. Esta 

variável mede a quantidade de reivindicações financeiras de cada Estado ao 

longo do tempo, e testá-la garante amplitude metodológica ao estimador 

institucional, uma vez que diferentemente dos índices do projeto The 

Worldwide Governence, sua natureza é menos política e presume-se 

coeficiente negativo sobre seu efeito na renda per capita. 

Já para nosso estimador histórico, seguindo Acemoglu, Johnson, 

Robinson e Yared (2005-a), utilizamos como primeira variável uma dummy que 

determina países que conquistaram independência política em período 

superior a 10 anos. Sobre esta variável, diferenciamo-nos do referencial 

literário apenas no tempo de consideração da dummy, uma vez que Acemoglu, 
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Johnson, Robinson e Yared (2005-a) mediram os países por tempo de 

independência de até 5 anos em seu modelo. Optamos por esta diferenciação 

pelo fato de nosso principal recorte de tempo (1970-2010) ser mais recente e a 

medição em 10 anos permitir-nos absorver efeitos de prazos ainda mais 

longos sobre o PIB per capita. A referência de datas de independência que nos 

baseamos para construir a variável é fornecida pela Central Intelligence 

Agency (CIA). 

O segundo set de variáveis históricas inclui uma variável dummy que 

determina se o país estudado apresentou alto índice de revoluções em sua 

história. Esta dummy é de elaboração própria baseada nos dados de 

revoluções por países do Banco Mundial, dados estes também utilizados por 

Rodrik, Subramannian and Trebbi (2002), no qual utilizamos o corte em 0,3 

para determinar países com histórico revolucionário considerado alto. Além 

disso, também desenvolvemos uma nova variável dummy que calcula regimes 

militares por países, em que 1 representa que o país observado se encontrava 

em um regime militar dentro do tempo T estudado.  

 Finalmente, nosso estimador de integração é composto por três bases 

distintas de variáveis. O pimeiro set de variáveis segue o índice KOF, 

produzido por Drehel (2006) e aplicado em estudos sobre renda como Bergh e 

Nilsson (2011) e Aitf, Srivastav, Sauytbekova e Arachchige (2012). Já no 

segundo set de variáveis de integração testado, decidimos voltar a utilizar 

dados brutos oficiais do Banco Mundial a fim de assegurar neutralidade no 

modelo. Esta base fornece-nos as variáveis de exportações por PIB, 

importações por PIB e Trade, amplamente discutidas na literatura sobre o 

tema (a constar Zhang, Gourley e Soriano, 2006, Reinsdorf, 2009 e o relatório 
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“Trade as a driver for prosperity” encomendado pela comissão europeia, 2010).  

Já para nosso terceiro set de variáveis de integração, testamos o índice de 

abertura de cada país fornecido pelo projeto PWT, desenvolvido pelo Centro 

Internacional de Comparações de Produção, Renda e Preços, e amplamente 

estudado na academia ao lado de estimadores como democracia, escolaridade 

e PIB per capita (verifique Benhabib, Corvalan and Spiegel, 2011, Cervellati, 

Jung and Vischer, 2012, Fayad, Bates and Hoeffler, 2012 and Acemoglu, 

Johnson, Robinson and Yarek, 2008). 

 Desta forma, na construção de nossa base de dados, tomamos a 

cautela de trabalhar utilizando tanto índices consagrados defendidos por 

importantes publicações da área, como também dados oficiais fornecidos por 

órgãos de destaque como a CIA e o Banco Mundial. Com isso, asseguramo-

nos não apenas que nossa análise não será empobrecida pela utilização 

apenas de dados brutos, mas também que não será manipulável, uma vez que 

trabalhamos com índices acadêmicos consagrados produzidos por diversas 

correntes e publicações distintas.       

 

 

4. CONSTRUÇÃO DO MODELO E ESTIMADORES 

  

 Como introduzido, nosso modelo é um painel de tempo baseado na 

proposta de Acemoglu, Johnson, Robinson e Yared (2005-a) em analisar o 

comportamento de estimadores como renda, democracia e escolaridade 

controlando-os por efeitos fixos de países. Como sustentado por Acemoglu, 

Johnson, Robinson e Yared (2005-a) e explicado por Clarke, Crawford, Steele 
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e Vignoles, (2010), ao controlar o modelo com efeitos fixos, a analise se 

centraliza no comportamento interno (within) de cada estimador, e não apenas 

em uma correlação transversal dos dados ao longo do tempo. 

 Sobre esta proposta, vale endossar que a aplicação de efeitos fixos em 

um painel de tempo transfere a observação de cada estimador para variação 

entre seus dados e sua média dentro de cada país. Desta forma, aumentamos 

a possibilidade de encontrar relações de causação de uma variável em outra; 

ou em outras palavras, se o aumento em uma variável independente 

representará aumento proporcional na variável dependente ao longo do tempo. 

 Seguindo esta proposta, em “From Education to Democracy?” (2005), 

Acemoglu, Johnson, Robinson e Yared analisam a causação da educação na 

democracia utilizando o modelo abaixo como sua regressão básica: 

  

 

   𝑑𝑖𝑡 = ∝ 𝑑𝑖𝑡−1 
+  𝛾𝑠𝑖𝑡−1 

+ 𝜇𝑡 + 𝛿𝑖 + 𝑢𝑖𝑡  

  

 

Em que 𝑑𝑖𝑡 é sua variável dependente, representando o índice de 

democracia do país i no tempo t. Na parte direita do modelo, a primeira 

variável independente é o valor em lag de 𝑑 (incluído para capturar a 

persistência em democracia e potencialmente sua dinâmica media de 

reversão).  𝛾 mede o coeficiente de sua principal variável independente; a 

escolaridade (𝑠), também em lag para observar seus efeitos futuros na 

democracia. 𝜇𝑡 representa os efeitos de tempo do painel, 𝑢𝑖𝑡 representa o 
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erro, e finalmente 𝛿𝑖  é o set completo de controles dos países que 

representam os efeitos fixos dos quais nos referíamos. 

 Como antecipado, aqui os autores verificaram que a inclusão de efeitos 

fixos em seu estimador foi suficiente para que o coeficiente de escolaridade 

em democracia perdesse sua significância quando avaliado ao longo do 

tempo. Entretanto, ressaltaram que esta conclusão não foi suficiente para 

afirmar que educação não causa democracia, mas que esta metodologia é 

essencial para melhorar a discussão sobre o tema propondo maior ênfase à 

análise interior do comportamento de cada variável dentro de cada país. 

Já no modelo de “Income and Democracy” (2005), quando Acemoglu, 

Johnson, Robinson e Yared chegaram à conclusão parecida de que a inclusão 

de efeitos fixos é suficiente para tirar a significância da correlação entre renda 

e democracia, o modelo básico proposto é o seguinte: 

  

 

𝑑𝑖𝑡 = ∝ 𝑑𝑖𝑡−1 
+  𝛾𝑦𝑖𝑡−1 

+ 𝑋𝑖𝑡−1 
 +  𝜇𝑡 + 𝛿𝑖 + 𝑢𝑖𝑡 

 

 

Sendo 𝑠 substituído por 𝑦, representando agora o valor em lag do log 

da renda per capita do país i, e 𝑋𝑖𝑡−1 
 incluído como o vetor da reta para 

absorver todas potenciais covariâncias do modelo. 

  Já para nosso trabalho, o foco de nosso modelo é analisar o 

comportamento de ambas variáveis juntas, democracia e escolaridade, quando 

regredidas em efeitos fixos por PIB per capita, para testar se junto às 
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contribuições de renomados acadêmicos sobre os testes de impactos de 

escolaridade e renda na democracia, pode-se confirmar se estes dois 

estimadores, democracia e escolaridade, juntos, produzem impacto positivo na 

renda per capita. 

 Para este início, nosso modelo básico é o painel abaixo: 

 

    

𝑦𝑖𝑡 = ∝ 𝑦𝑖𝑡−1 + 𝑥1𝑑𝑖𝑡−1 + 𝑥2𝑠𝑖𝑡−2 + 𝜇𝑡 + 𝛿𝑖 + 𝑢𝑖𝑡  (1) 

    

 

Neste modelo, observamos PIB per capita do país avaliado i no tempo t 

como nosso estimador dependente de renda per capita, aqui representado por 

𝑦𝑖𝑡. Seguindo Acemoglu, Johnson, Robinson e Yared (2005-a), a parte direita 

nosso modelo começa com o valor em lag de nossa variável dependente, a fim 

de capturar a persistência do PIB per capita e a tendência presumida deste 

estimador em retornar a algum valor de equilíbrio para o país. Nossos 

principais estimadores estudados são 𝑑 e 𝑠. 𝑑 representa o valor em lag da 

democracia do país i capturado pelo coeficiente 𝑥1. 𝑠, por outro lado, mede o 

valor em t-2 da escolaridade primária do país i, aqui capturada pelo coeficiente 

𝑥2. Nós usamos valores em lag nos primeiros testes destas variáveis com 

intuito de confirmar a tendência de que democracia e educação são 

estimadores que causam impacto no PIB per capta em médio e longo prazo. 

Em nossos testes subsequentes, verificaremos que o coeficiente de ambos, 𝑥1 

e 𝑥2 proporcionalmente, só são relevantes no PIB per capita quando 
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analisados em períodos de diferença de pelo menos 5 anos, o que reforça a 

ideia de que nosso modelo absorveu o impacto interno de cada variável em 

cada país ao longo do tempo, e não apenas a correlação transversal entre 

elas. Dando continuidade ao modelo, nós temos 𝜇𝑡 representando a variação 

do tempo do painel, 𝑢𝑖𝑡 representando o erro, e finalmente 𝛿𝑖  como os efeitos 

fixos propostos por Acemoglu, Johnson, Robinson e Yared (2005) quando 

estudaram educação em democracia e democracia em renda separadamente. 

Seguindo nosso primeiro modelo, nosso passo seguinte é observar o 

comportamento das diferentes variáveis que incorporam os estimadores de 

escolaridade e democracia em tempos diferentes. Nesta primeira análise, 

como previamente introduzido, testamos todas as variáveis de cada estimador 

em suas bases de dados originais, buscando a menor manipulação possível 

na construção do modelo, observando primariamente quais variáveis 

apresentavam significância ao modelo e quais possuíam coeficientes mais 

explicativos dentro de comparações exclusivamente restritas às demais 

variáveis de seus mesmos bancos de dados. 

Desta forma, utilizando nossos principais estimadores em lag no modelo 

(1), e comparando-as com os resultados de quando o lag é retirado, temos a 

primeira referência de que os impactos da escolaridade no PIB per capita 

estão realmente sendo capturados em nosso modelo, uma vez que é se deduz 

que alteração da educação primária no tempo t surgirá efeito maior no PIB per 

capita no tempo futuro. 

Então, nas regressões (2) (3) (4) (5) e (6), nós substituímos nossa 

variável de educação primária por outros estimadores de escolaridade, ainda 

seguindo Barro e Lee (2010) e Acemoglu, Johnson, Robinson e Yared (2005-
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a) na observação e comparação entre diferentes graus de escolaridade. 

Finalmente, nas regressões (7) e (8) nós também observamos o 

comportamento do estimador democrático em tempos distintos, em que assim 

como no caso da escolaridade, sua esperada maior significância em lag 

reforça-nos a consistência de que os impactos deste estimador em cada país 

ao longo do tempo estão realmente sendo absorvidos pelo modelo.  

Para estes passos iniciais, quando nossa análise principal ainda é 

verificar quais variáveis se comportam melhor na construção do modelo, 

voltamos a chamar atenção especial à significância de cada nova variável 

incluída no modelo. Desta forma, reforçamos que por enquanto os coeficientes 

serão importantes apenas para comparar variáveis do mesmo estimador 

provenientes da mesma base de dados, e utilizar desta comparação para 

selecionar as variáveis que serão utilizadas nas próximas derivações do 

modelo. A comparação dos coeficientes entre estimadores, que observará 

quais estimadores podem influenciar mais no produto per capita, será possível 

após a construção final do modelo, quando submetemos todos os dados a 

uma mesma média padrão, e submetemos o modelo final do painel a diversos 

testes. 

.  
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Tabela 1: Primeira derivação do modelo e seus testes. 

 

 

 

 

 

Como esperado, as variáveis que incorporam o estimador de escolaridade 

se tornam mais explicativas na medida em que os lags são aplicados. Ainda 

mais, quando analisados apenas democracia e escolaridade, os impactos da 

educação superior (Tert. Schooling) sobre o produto per capita apresentaram 

maior peso do que os demais graus educacionais, o que demonstra que este 

estimador sozinho é mais forte para explicar nossa variável independente 
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isoladamente do que a educação secundária e primária, algo que é endossado 

por diversas publicações sobre o tema. (verifique Carnoy, 2006; Holland, 

Liadze, Rienzo and Wikinson, 2013; Montanini, 2013; Bloom, Canning and 

Chan, 2006), 

 Pelo outro lado, chamamos atenção para o comportamento do 

estimador de democracia quando observado em tempos distintos. Como 

esperado, o lag t-1, que representa 5 anos no recorte de nossa amostra, é 

quando democracia apresentou correlação mais significante e explicativa no 

modelo, o que reforça a ideia de que os efeitos da democracia na renda per 

capita são rápidos e positivos, como sugerido na Teoria da Modernização de 

Seymour Martin Lipset (1959) e mais recentemente endossado 

econometricamente por Acemoglu, Naidu, Testrepo e Robinson (2014). 

Entretanto, é interessante observar que democracia perde totalmente sua 

significância quando aplicada no mesmo tempo de nossa variável dependente, 

reforçando a dedução de que aumento na democracia não reflete aumento no 

PIB per capita instantaneamente, mas poderá criar ambiente e mecanismos 

para que os impactos sejam observados nos anos subsequentes.  

Mesmo como testes primários, estes resultados confirmaram deduções 

esperadas sobre os estimadores, o que nos permite compreender que os 

efeitos da escolaridade e democracia estão sendo capturadas no painel de 

efeitos fixos.  

 Desta forma, permitimo-nos agora incluir gradativamente os três outros 

estimadores supracitados que nos propomos observar junto ao comportamento 

da escolaridade e democracia. 
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 As variáveis que incorporam cada estimador, divididas em institucional, 

de integração e histórico, estão presentes em diversas contribuições à recente 

discussão sobre o tema (verifique discussão literária), e são inseridos em 

nosso modelo intercaladamente, com intuito de observar suas significâncias e 

comportamentos diante dos estimadores de democracia e educação 

minuciosamente. 

 Desta forma, temos na equação abaixo a primeira derivação de nosso 

modelo: 

 

   

𝛾𝑖𝑡 = ∝ 𝛾𝑖𝑡−1 + 𝜒1𝑑𝑖𝑡−1 + 𝜒2𝑠𝑖𝑡−2 + 𝛽1𝐼 + 𝜇𝑡 + 𝛿𝑖 + 𝑢𝑖𝑡  (9) 

 

 

Em que as mesmas variáveis da equação (1) são mantidas e 𝐼 é 

adicionado, passando a representar a inclusão de um estimador institucional 

com coeficiente medido pelo valor de 𝛽1. 

 Os resultados aqui demonstram forte correlação institucional sobre o 

PIB per capita analisado: 
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Tabela 2: Segunda derivação do modelo e seus testes. 

 

 

 

 

A primeira constatação que observamos é que a variável de 

escolaridade terciária perde sua significância quando o estimador institucional 

é incluído, enquanto a significância da variável de escolaridade primária 

permanece intacta.  Tais resultados nos permitiria presumir que os níveis de 

escolaridade primária são mais concretos nas influências educacionais do PIB 

per capita, se mantendo significantes quando outros estimadores mais 

explicativos são considerados. Entretanto, por ainda trabalharmos com os 
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dados brutos e poucas derivações no modelo, não podemos considerar esta 

presunção como resultado conclusivo, o que nos leva a deixar a variável de 

escolaridade terciária em stand by para que seja novamente testada nas 

derivações finais do modelo. 

Já sobre as variáveis institucionais testadas, com exceção do Controle 

da Corrupção (Contol of Corruption), todas as demais apresentaram 

significância e correlação conjuntas à democracia e escolaridade quando 

regredidas individualmente. Destas, nas observações separadas dos índices 

institucionais propostos pelo projeto The Worldwide Governance, que incluem 

Estado de direito (Rule of Law), Eficácia de Governo (Govern Effectiveness), 

Estabilidade Política e Ausência de Violência (Political Stability), Voz e 

Representação (Voice and Accountability) e Qualidade Regulatória (Regulatory 

Quality), as variáveis que mais se distanciam da ênfase política e focam suas 

medições na qualidade institucional são as que apresentaram maior 

coeficiente de influência sobre nosso modelo (a constar, Rule of Law, Govern 

Effectiveness e Regulatory Quality). A variável de Contestações no Governo 

(Claims on Govern), por sua vez, suportada pelo Banco Mundial e de cunho 

mais econômico-institucional, apresentou significância parecida às observadas 

nas variáveis do The Wordwide, mas com coeficiente negativo que comprova a 

relação inversa entre o número de contestações financeiras contra o Estado e 

seu PIB per capita. 

 Por fim, endossa nossa proposta a constatação de que nossos 

principais estimadores observados, democracia e escolaridade primária, não 

apenas mantiveram sua significância quando a escolaridade primária foi 

aplicada nas equações propostas (incluindo o modelo hipotético em que todas 
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variáveis institucionais foram regredidas em conjunto), mas também passaram 

a ser mais explicativos na medida em que a qualidade institucional de cada 

país i no tempo t fosse considerada para análise within ao longo do tempo. 

Aqui ressaltamos mais uma vez que nosso foco é observar a 

significância de cada nova variável na construção do modelo e o 

comportamento dos estimadores de democracia e educação diante delas, 

ainda desprezando a comparação de coeficientes entre os estimadores 

principais que será proposta nos testes do último modelo, quando 

padronizaremos as médias de nossas bases utilizadas. 

 Seguindo a metodologia proposta, temos como segunda derivação de 

nosso modelo base a inclusão de mais um estimador, relevante para 

compreensão do PIB per capita e análise do comportamento de nossos 

demais estimadores, seguindo a discussão literária sobre o tema 

 

 

𝑦𝑖𝑡 = ∝ 𝑦𝑖𝑡−1  +  𝑥1𝑑𝑖𝑡−1 +  𝑥2𝑠𝑖𝑡−2  +  𝛽1𝐼 +  𝛽2𝑇 +  𝜇𝑡 +  𝛿𝑖 +  𝑢𝑖𝑡   (18) 

 

 

Quando em relação à equação (8), inclui-se o novo estimador Integração 

no modelo, aqui representado por 𝑇 e capturado pelo coeficiente 𝛽2. Para a 

seleção das variáveis como estimadores institucionais, priorizamos aos índices 

que apresentaram maior correlação nas equações (9), (10), (11), (12), (13), 

(14), (15), (16) e (17), poupando uma extensão excessiva dos resultados sem 

grande importância dada a proximidade destas variáveis. Os resultados dos 
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quais propomos analisar o comportamento de variáveis democráticas, 

educacionais, institucionais e de integração sobre o PIB per capita, são 

resumidos na tabela 3. 
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Tabela 3: Terceira derivação do modelo e seus testes. 

. 
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A primeira observação que fazemos é que as variáveis representativas de 

integração do país i com o mundo, em nosso modelo, possuem correlações 

maiores quando a representatividade da natureza das variáveis é ampliada. 

Desta forma, observando apenas os índices de globalização de KOF (2014), 

aqui representados por Globalização Geral (Globalization Overall), 

Globalização Econômica (Economic Globalization), Globalização dos Contatos 

Pessoais (Personal Contact Globalization), Globalização Política (Polítical 

Globalization), Socialização Global (Global Socialization), e Globalização do 

Fluxo de Informações (Information Flow Globalization), a variável de 

Globalização Geral é o que apresentou maior influência sobre o PIB per capita, 

o que leva-nos à hipótese de que processos plurais de integração são mais 

influentes no PIB per capita em nosso modelo. 

Já a partir da equação (23), passamos a testar nossas variáveis de 

controle com duas bases distintas de demonstrativos de integração; são estes o 

índice de abertura econômica de PWT (2014) e os dados oficiais de 

importações, exportações e trade por país medido pelo Banco Mundial. Nestes 

cenários, apenas a base de PWT (2014), também medida em índices, teve 

significância em nosso modelo quando observada individualmente. Os 

demonstrativos de importação e exportação, que mais se distanciam do perfil 

institucional do modelo, não apresentaram significância em nenhuma aplicação, 

e o coeficiente de trade, que só se tornou significante quando retiramos as 

variáveis institucionais, teve explicação extremamente baixa sobre o PIB per 

capita, o que enfraquece a relevância deste estimador ao lado de nossas 

principais variáveis observadas; democracia e educação. 
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Finalmente, voltamos a chamar a atenção para o comportamento de 

nossos principais estimadores observados; ainda democracia e escolaridade, 

que assim como as variáveis institucionais, mantiveram sua significância em 

todos os cenários testados, endossando a proposta de impactos a médio e 

longo prazo de ambos no PIB per capta. 

Já a terceira derivação do modelo é a inclusão de novas variáveis 

históricas discutidas na literatura moderna (verifique Discussão Literária), 

visando um melhor controle do painel e uma observação mais realística do 

comportamento dos demais estimadores diante deste. Assim sendo, nossa 

equação tem sua estrutura final abaixo: 

 

 

𝑦𝑖𝑡 = ∝ 𝑦𝑖𝑡−1  +  𝑥1𝑑𝑖𝑡−1 +  𝑥2𝑠𝑖𝑡−2  +  𝛽1𝐼 + 𝛽2𝑇 + 𝛽3𝐻 + 𝜇𝑡 +  𝛿𝑖 +  𝑢𝑖𝑡 (30) 

 

 

Em que a estrutura da equação (18) mantém-se, somando-se apenas 

novos estimadores históricos 𝐻 medidos pelo coeficiente 𝛽3. Como proposto 

nas equações subsequentes à inclusão do estimador institucional no modelo, 

selecionamos as variáveis de integração a trabalhar a partir daqui baseados 

nos resultados e coeficientes das equações entre (18) e (29); mais uma vez 

poupando uma extensão excessiva dos resultados que não se faz necessária 

uma vez que todas variáveis estudadas nas últimas equações relacionam-se à 

proposta de estimador de integração que utilizaremos a partir daqui. 
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Tabela 4: Quarta derivação do modelo e seus testes. 

 

 

 

 

 

Nestes cenários, observamos o comportamento de dummies que indicam 

se o país i é independente em período inferior a 10 anos (Independence in 10 

years), se o período t é caracterizado por um regime militar (Military Regime in 

time T), e se o país apresenta um índice de revoluções superior a 0,3 (High 

Revolutions), de acordo com a base de dados de revoluções por países 

oferecida pelo Banco Mundial. 
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Destas variáveis que auxiliam a medir o novo estimador histórico proposto, 

apenas a dummy correspondente à independência de cada país apresentou 

real significância em todas as equações quando fora analisada individualmente, 

confirmando a contribuição de um estimador histórico ao modelo proposto. Já 

sobre nossos dois principais estimadores observados, verificamos a 

democracia perdendo sua significância quando a variável relacionada às 

revoluções é incluída, fato que embora tenda a ser explicado por possível 

endogeneidade, ainda não nos permite negá-las conclusivamente dada a 

fraqueza da dummy e sua invariância ao longo do tempo. Entretanto, a própria 

variável revoluções, quando relacionada aos demais estimadores nos testes 

subsequentes  não apresentou significância em nenhum cenário estudado, 

inclusive no qual nossa variável democrática de controle é retirada (36), 

permitindo-nos, ainda que provisoriamente, descarta-la do modelo durante os 

passos subsequentes. 

 

 

5. APLICAÇÃO, ROBUSTEZ E ANÁLISES. 

 

 Desta forma, temos na equação abaixo a proposta final de modelo de 

observação sobre o comportamento dos estimadores de democracia, 

escolaridade, qualidade institucional, integração e influências históricas diante 

do log do PIB per capita.  

 

𝑦𝑖𝑡 = ∝ 𝑦𝑖𝑡−1  +  𝑥1𝑑𝑖𝑡−1 + 𝑥2𝑠𝑖𝑡−2  + 𝛽1𝐼 +  𝛽2𝑇 + 𝛽3𝐻 + 𝜇𝑡 +  𝛿𝑖 +  𝑢𝑖𝑡 
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Uma vez que testamos e observamos as significâncias de diversas 

variáveis independentes em suas bases originais que compõem em grupo 

cada estimador do modelo construído, propomo-nos agora a padronizar as 

variáveis mais significantes dentre as equações (1) e (37), homogeneizando 

suas bases de dados com a mesma média padrão para todos os estimadores. 

Desta forma, uma vez que constatado que tais estimadores cabem no modelo 

proposto, podemos agora analisar o comportamento de seus coeficientes de 

influência no PIB per capita e compará-los com os demais observados. No 

nosso caso, a padronização da média foi executada pelo próprio software 

Stata, nas quais as bases homogeneizaram-se pela média 0 e desvio padrão 

1. Para as aplicações finais do modelo e seus testes de robustez, optamos 

também pelo aumento do intervalo de confiança em 90%, uma vez que os 

testes mais restritos para inclusão de estimadores já foram feitos nas 

equações anteriores, e podemos agora observar com maior amplitude de 

possibilidades o comportamento do coeficiente de cada variável dentro das 

próximas derivações do modelo: 
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Tabela 5: Primeiros testes finais do modelo. 

 

 

 

 

 

Os primeiros testes confirmam as hipóteses observadas quando 

trabalhamos com os dados originais. A democracia é explicativa apenas 

quando observada em lag, reforçando a hipótese de que quando analisada 

junto à escolaridade e qualidade institucional em nosso modelo, a democracia 

no tempo t só exercerá impacto real no PIB per capita no tempo t+1. 
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Entretanto, ressalta-se que o coeficiente de influência da democracia ainda é 

baixo quando relacionado aos demais.  

Sobre o estimador educacional, chamamos atenção à confirmação de que 

a escolaridade primária aplicada em lag de t-2 é a variável de maior influência 

sobe o PIB per capita; ainda maior que a escolaridade superior analisada no 

tempo t, e que seus efeitos sobre o produto se intensificam na medida em que 

são consideradas as variáveis institucionais. 

Nos segundo testes, observamos o comportamento dos mesmos 

estimadores com as demais variáveis mais explicativas que observamos até 

aqui: 
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Tabela 6: Aplicação final do modelo 
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Neste cenário, voltamos a testar nas equações (51) e (55) a variável de 

educação terciária em seus lags anteriormente mais significantes, e 

confirmamos a hipótese previamente levantada de que em nosso modelo, a 

educação superior na amostragem global se mostrou menos significante e 

influente no PIB per capita do que a escolaridade primária. A hipótese que 

levantamos sobre esta análise é de que diferentes índices de escolaridade 

primária são mais significantes no modelo na medida em que a amostragem é 

ampliada em termos globais, em que verificamos em nossos dados a inclusão 

de diversos países cujo ensino superior é niveladamente baixo, fazendo com 

que as variações mais significativas de escolaridade primária interferiram em 

maior impacto na renda per capita em t+2. Entretanto, sugerimos um novo 

trabalho com ênfase nos diferentes graus de escolaridade em futuras 

contribuições para confirmar a hipótese. 

Nas demais equações, é possível observar que nosso modelo continuou 

sendo explicativo com a adição das variáveis de globalização econômica e 

política de KOF (2014). Entretanto, ressalta-se que a melhor explicação dentre 

as vaiáveis que compõem o estimador de integração continua sendo o índice 

de Globalização Total (Globalization Overall), demonstrando que os índices de 

integração de cada país em todos os níveis propostos pela variável 

(econômico, político, social, pessoal, cultural e de informação) são mais 

influentes no PIB per capita que processos individuais de integração. 

O nível de abertura proposto pelo projeto PWT, por sua vez, também 

significante e explicativo em nosso modelo, não apresentou coeficiente de 

influência em nossa variável independente tão forte quanto as demais 

variáveis de integração, o que é relativamente esperado dado o perfil 



44 
 

institucional do modelo. Entretanto, vale ressaltar os testes previamente 

introduzidos com variáveis comerciais amplamente discutidas na literatura 

moderna (trade, exportações, importações) para concluir que no modelo 

proposto, a integração não apenas econômica, mas também institucional e 

dentro de todos os níveis propostos pelos índices KOF (2014) possuem 

influência ainda maior sobre o PIB per capita do que dados comerciais 

isolados. 

A variável de independência política, por sua vez, manteve peso 

significativo no modelo quando testada nas equações (53) a (56). Na 

comparação com os demais estimadores propostos, seu coeficiente comprova 

que em nosso modelo, o peso de não ser independente dentro de um período 

inferior a 10 anos em cada tempo i analisado foi quase tão impactante no PIB 

per capita do que nossos demais estimadores explicativos. Ainda diante destas 

equações, constatamos também a perda de força da variável institucional de 

direito (Rule of Law) quando a variável de independência é considerada. Na 

observação geral, concluímos que variáveis institucionais de viés mais 

políticos possuem peso maior na influência da renda per capita do que a 

consistência do Estado de direito quando considerado o histórico de 

colonização. 

Verificamos, finalmente, nossas principais variáveis de observação, 

democracia e escolaridade, mantendo comportamentos similares aos demais 

modelos nas quais foram submetidas. O peso do coeficiente da educação 

primária dentro dos últimos testes submetidos permite-nos concluir que a 

importância deste estimador no PIB per capita dos países observados é tão 
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importante quanto à integração e a qualidade institucional, endossando a 

suposição proposta. 

A democracia, no entanto, embora ainda significante dentro dos últimos 

testes efetuados, não apresentou influência tão incisiva em nossa variável 

independente quanto os demais estimadores observados, tendência que se já 

se formava desde as primeiras derivações do modelo. Os resultados 

permitem-nos concluir que dentro do modelo proposto, a democracia, embora 

influente na variação da renda per capita de cada país observado, só 

apresenta impactos comparáveis aos demais estimadores observados quando 

somada às qualidades institucionais dos mesmos. Desta forma, a democracia, 

em si, é significante, mas sua influência depende de um conjunto de qualidade 

institucional para ser relevante. 

Dando continuidade, uma vez que os coeficientes dos estimadores 

propostos já eram superiores ao do lag do PIB per capita no último modelo 

construído (56), reforçando a robustez dos resultados quando comparados a 

uma variável tão explicativa quanto esta, testamos o mesmo modelo em um 

cenário hipotético quando retirado o lag do PIB per capita das variáveis 

independentes na equação (57). Este é um cenário hipotético em que 

problemas de endogeneidade são esperados, uma vez que sabemos que se 

todos estimadores impactam em nossa variável dependente, é presumível que 

eles também impactariam entre eles quando deixamos de controla-los pelo 

valor em lag do PIB per capita. Entretanto, submetemos este teste com intuito 

de observar o R² desta regressão, onde 51% reforça que o alto poder 

explicativo do modelo não resulta apenas do fato de constar entre nossas 

variáveis de controle o valor em lag de nossa variável dependente, mas 
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também da alta correlação entre nossos demais estimadores e o PIB per 

capita.  

Por fim, com intuito de eliminar vícios finais do modelo decorrentes das 

características dos dados, e mais uma vez buscando a maior robustez possível 

dentro dos resultados analisados, submetemos nossas equações finais a um 

último teste, quando utilizamos outras bases de dados em nossos dois 

principais estimadores com intuito de confirmar o comportamento de ambos 

em relação aos demais: 
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Tabela 7: Testes do modelo final sob outras bases de dados. 

 

 

 

 

Nos primeiros cenários, substituímos os índices de escolaridade primária 

de Barro (2010) pelo seu proporcional fornecido pelo Banco Mundial. Neste 

teste, a única alteração significativa que tivemos foi a perda de força da 

variável de efetividade do governo (Govern Effectiveness), o que não interfere 

significativamente nossa análise uma vez que o perfil institucional do modelo 

(reforçado pelas demais variáveis) segue intacto.  
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Em seguida, submetemos o mesmo modelo alterando nosso estimador 

democrático por duas variáveis reversas diferentes: Uma dummy que 

determina os países menos democráticas no índice proposto; e o índice de 

autocracia de cada país fornecido pelo projeto Polity IV, que é a principal 

contraposição política à medição da democracia. 

 Em ambos cenários nossos resultados mantiveram-se 

proporcionalmente idênticos. Os estimadores de escolaridade primária, 

integração e independência mantiveram-se como as principais variáveis 

explicativas do PIB per capita ao longo do tempo, enquanto a autocracia, 

agora com o coeficiente negativo esperado, apresentou significância, mas não 

grande poder explicativo quando analisada individualmente. Estes resultados, 

somados ao fato de que todos os modelos foram rodados como regressões 

robustas (utilizando software Stata para regressões em painel xtreg, com 

comandos de efeitos fixos e regressão robusta, como explicado nas tabelas), 

permite-nos defender a robustez em nosso modelo, uma vez que 

absolutamente todos estimadores foram testados por variáveis construídas por 

mais de uma base de dados distinta, e da construção até os resultados finais 

do modelo nossos principais indicativos permaneceram explicativos. 
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CONCLUSÕES 

 

Nossa primeira conclusão é de que dentro do modelo proposto, 

encontramos correlação positiva dos estimadores de democracia e 

escolaridade sobre o PIB per capita para a amostragem global proposta. 

Observa-se, no entanto, que democracia só exerce influência sobre a renda 

quando aplicada em lag de 5 anos, e que ainda assim o seu coeficiente é 

significativamente inferior ao demais estimadores, levando-nos a concluir que a 

democracia depende da qualidade institucional para que sua influência sobre a 

renda possa ser considerada relevante. Nesta esfera, as conclusões sobre o 

efeito positivo da democracia na renda e a importância da qualidade 

institucional se aproximam às de Acemoglu, Naidu, Restrepo e Robinson 

(2014) e Robert Barro (1992) respectivamente. 

A segunda conclusão que observamos é de que dentro dos graus 

educacionais considerados, a escolaridade primária foi a que apresentou efeito 

mais significante e explicativo a médio e longo-prazo sobre o PIB per capita. A 

esta conclusão chamamos atenção ao fato de nossa amostragem incluir 

praticamente todos os países do mundo, na qual pudemos constatar que os 

principais dados de escolaridade superior são nivelados para baixo em diversas 

observações, explicando a constatação de que em âmbito global, a diferença 

na escolaridade primária ainda é mais influente na renda per capita global do 

que na escolaridade secundária ou terciária. 

Finalmente, nossa terceira conclusão é que estimadores relacionados à 

qualidade institucional, de integração e históricos também são 

consideravelmente influentes na variação do PIB per capita global, endossando 
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as constatações propostas pelas nossas principais referências literárias. Sobre 

estes estimadores, chamamos atenção especial para três derivações: I- O peso 

significativo que o histórico de independência dos países exerceu sobre a 

renda, sendo mais explicativo que histórico de regimes militares ou de 

revoluções; II- O fato de que a integração se demonstrou mais significante 

quando considerados índices que englobam maior pluralidade no tipo de 

globalização; tais como a globalização política, social, pessoal, econômica e de 

fluxo de informações. Estas variáveis também demonstraram maior explicação 

do que estimadores estritamente comerciais; aqui representados por trade, 

exportações e importações, em conclusão próxima a de Rodrik, Subramannian 

e Trebbi (2002), reforçando a proposta de que integração depende de um 

processo mútuo em suas diversas instâncias para impactar influência real no 

PIB per capita, e não apenas de abertura comercial; e III- Qualidade 

Institucional ainda é consideravelmente influente no PIB per capita de países 

globais, especialmente pela habilidade dos Estados em proporcionarem 

políticas de promoção do setor privado em suas economias, aqui analisadas 

pela variável de Qualidade Regulatória. 
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ANEXOS 

 

 

 

CORRELAÇÃO ENTRE PRINCIPAIS VARIÁVEIS 
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DADOS – RESUMO 
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