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Resumo

A crise financeira de 2008 resultou em um quadro de taxas de juros de curto
prazo próximas de zero e levou vários países a adotarem políticas monetárias
não convencionais. Embora o objetivo desta política fosse estimular a atividade
econômica interna, seu efeito externalidade foi sentido pelos países emergentes.
Dado este contexto, o presente estudo avalia se o QE adotado pelos EUA afe-
tou a volatilidade do índice IBOVESPA, do câmbio, do Risco-país, da taxa de
juros dos EUA e do índice de renda fixa. Para tanto, utiliza-se de técnicas de
estudos de eventos e modelos auto regressivos e generalizados autoregressivos he-
teroscedásticos para verificar o comportamento das variáveis consideradas. Os
resultados encontrados indicam que o QE alterou a volatilidade dos ativos em
alguns períodos analisados e seu início/fim modificou os retornos dos ativos.
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Abstract

The financial crisis of 2008 resulted in a short-term interest rates near zero frame
and led many countries to adopt unconventional monetary policies. Although
the goal of this policy was to stimulate domestic economic activity, its exter-
nality effect was felt by emerging countries. Given this context, the objective
of this studyassesses whether the QE adopted by the US affected the volatility
of Ibovespa index, exchange rate, country risk, US interest rates and fixed in-
come index. Therefore, it uses the event study and auto regressive models and
generalized autoregressive heteroscedastic to check the behavior of the variables
considered. The results show that the QE alter the volatility of the assets in
some analyzed peroxides and their start/end modifies the return on assets.
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1 Introdução

A crise do Subprime1 surgiu em 2007 na economia norte-americana e, pos-
teriormente, se alastrou para outras economias ao redor do mundo. O seu efeito
sobre a economia mundial foi de tamanha magnitude, que ainda hoje é possí-
vel observar as suas consequências. Dados da Organização para Cooperação e
Crescimento Econômico (OCDE, 2014) mostram que a economia mundial está
enfrentando dificuldades para se recuperar desta crise.

Os países afetados pela crise adotaram políticas monetária e fiscal expansi-
onistas para fornecer liquidez ao sistema financeiro e sustentar a demanda agre-
gada (Yellen 2013). Os principais bancos centrais do mundo (Banco Central dos
EUA, Banco Central da Zona do Euro, Banco Central da Inglaterra e Banco Cen-
tral Japonês) cortaram suas taxas básicas de juros de curto prazo para valores
próximos à zero, com a finalidade de reduzir os efeitos negativos da crise (Fawley
& Neely 2013).

A redução das taxas de juros de curto prazo não resultaram no aumento
da taxa de crescimento do PIB. Dado que não era mais possível reduzir a taxa de
juros para estimular a economia, as autoridades governamentais adotaram formas
não convencionais de política monetária para garantir a liquidez das operações
bancárias, recuperar o funcionamento do sistema financeiro e tirar a economia
da recessão (Bernanke 2012).

A política de compra de ativos, denominada de Quantitative Easing foi uti-
lizada pelo FED para tentar estimular a economia americana. Esta política pode
ser dividida em três diferentes rodadas: QE1, QE2 e QE3. Embora cada uma
destas rodadas de intervenção tivesse objetivos específicos, todas elas aumenta-
ram a base monetária da economia americana em resposta aos desencadeamentos
da crise financeira (Fawley & Neely 2013).

A intervenção do FED, através da compra de títulos privados obrigou os in-
vestidores à realocarem os seus portfólios. A compra de títulos privados pelo FED
influenciaram na quantidade disponível do ativo para os investidores privados e
no rendimento deste ativo (Fratzscher et al. 2013). Desta forma, os investidores
foram induzidos a comprar outros ativos com maturidade mais longa, risco mais
elevado e maior rendimento (Joyce, Miles, Scott & Vayanos 2012). As expectati-
vas pessimistas em relação ao crescimento econômico dos EUA e as baixas taxas
de retorno estimularam os investidores a buscar alternativas mais atrativas de
investimento em outros países.

Segundo Fratzscher et al. (2013), os fluxos internacionais oriundos das polí-
ticas monetárias não convencionais dos países desenvolvidos ocasionaram a apre-
ciação das moedas, bolha no preço dos ativos e desequilíbrios financeiros nos
países emergentes. Ademais, Morgan (2011) estimou que 40% do aumento da
base monetária realizada pelo QE1 vazou na forma de saídas de capital privado.

1A Crise do subprime é uma crise financeira desencadeada em 2006, a partir da
quebra de instituições de crédito dos Estados Unidos, que concediam empréstimos
hipotecários de alto risco (subprime loan ou subprime mortgage), arrastando
vários bancos para uma situação de insolvência e repercutindo fortemente sobre
as bolsas de valores de todo o mundo. A crise foi revelada ao público a partir
de Fevereiro de 2007, como uma crise financeira grave (para muitos economistas,
a mais grave desde 1929), com possibilidades de transformar em crise sistêmica,
entendida como uma interrupção da cadeia de pagamentos da economia global,
que tenderia a atingir generalizadamente todos os setores econômicos. Portanto,
um prenúncio, da crise econômica de 2008 (Bresser-Pereira 2009).
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Para o QE2, esta quantidade chegou à 1/3.
Diante destes fatos, o presente estudo tem as seguintes perguntas de pes-

quisa: O QE adotado pelo Banco Central norte americano afetou a volatilidade
do índice Ibovespa, do câmbio, do Risco-País, dos juros dos EUA e do índice de
renda fixa no Brasil? Qual o tamanho do impacto? A hipótese defendida é que o
QE resultou em um aumento da liquidez e em uma diminuição das taxas de re-
tornos dos ativos como menor risco nos EUA. A taxa de juros brasileira elevada,
o crescimento da economia brasileira e as expectativas negativas em relação à
capacidade de crescimento do PIB dos EUA contribuíram para que uma parte
dos recursos injetados pelo FED via QE fossem desviadas para o Brasil.

Além desta introdução, este artigo encontra-se estruturado da seguinte
forma: A seção 2 apresenta uma revisão de literatura sobre o QE; Por sua vez,
a seção 3 traz a metodologia utilizada. Posteriormente, a seção 4 apresenta os
resultados obtidos. Por fim, a seção 5 mostra as considerações finais sobre os
resultados encontrados.

2 Referencial

Segundo Bernanke (2012), para realizar política monetária não convenci-
onal os bancos centrais podem recorrer a três classes de medidas diferentes: i)
comunicar a politica monetária aos agentes econômicos, induzindo estes à acre-
ditarem que a taxa de juros de longo prazo será baixa; ii) aumentar seu balanço
patrimonial (quantitative easing); e iii) alterar a composição do seu balanço pa-
trimonial (qualitative easing).

A expressão Quantitative Easing foi utilizada para descrever a política do
Banco Central Japonês no período de 2001 a 2006. Esta política consiste na
expansão da base monetária através da compra de ativos privados. Através dela,
o Banco Central cria moeda para comprar títulos (dívida pública, empréstimos
comerciais ou ações), com o objetivo de aumentar a liquidez e estimular a eco-
nomia.

A política de quantitative easing adotada na economia americana se divide
em três grandes fases de intervenção. A primeira fase (QE1) tinha como objetivo
agir especificamente no mercado de hipotecas, que foi o mais afetado pela crise
e recuperar a confiança dos agentes econômicos. Para alcançar este objetivo, o
FED comprou dívidas das agências securitizadas e ativos lastreados em hipote-
cas.

A segunda fase (QE2) pretendia reduzir as taxas de juros de longo prazo.
Assim, o Banco Central comprou títulos de longo prazo, reduzindo o preço e a
rentabilidade destes. Por fim, na terceira fase (QE3) o FED voltou a comprar
títulos de agências securitizadas no mercado imobiliário.

Segundo Breedon et al. (2012), apesar do QE ser amplamente utilizado por
diversos Bancos Centrais, a sua efetividade é questionável. O sucesso da política
do QE exige que os mecanismos de transmissão da política monetária estejam
funcionando. No entanto, a ocorrência da crise comprometeu as expectativas dos
agentes, diminuindo a eficácia dos canais de transmissão.

A literatura econômica apresenta diversos mecanismos de transmissão da
política monetária não convencional. Joyce, Tong & Woods (2011) afirmam que
esta política atua, principalmente, através de três canais de transmissão: sinali-
zação; balanço patrimonial e prêmio de liquidez.

No canal sinalização, os anúncios de compra dos títulos devem mostrar aos
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participantes do mercado o modo como a instituição vê as condições presentes
e futuras da economia. Este canal deve fornecer informações sobre a trajetória
futura da taxa de juros de curto prazo.

Nos períodos em que a economia não alcança determinado nível de em-
prego/desemprego, o Banco Central compra títulos e sinaliza ao mercado que a
taxa de juros de curto prazo deve permanecer baixa. Os anúncios de compra
de títulos do Banco Central reduzem os rendimentos esperados de longo prazo
(Bauer & Rudebusch 2014).

Cabe ressaltar que o canal sinalização pode gerar efeitos positivos ou nega-
tivos sobre o preço dos ativos, isto ocorre porque a taxa de juros pode sofrer uma
redução no curto prazo. Este movimento também pode sinalizar alta inflação no
futuro e, consequentemente, aumento da taxa de juros de longo prazo.

A compra de títulos, pelos Bancos Centrais dos Estados Unidos e da Ingla-
terra, influenciam diretamente a quantidade de títulos disponíveis e o rendimento
destes. Os depósitos bancários, comprados como contrapartida, não podem ser
considerados perfeitamente substituíveis, como consequência, uma mudança na
quantidade de um ativo específico pode levar a alterações na taxa de retorno do
ativo.

A substituição imperfeita, pode explicar porque os agentes realocam os
seus portfólios quando o Banco Central compra títulos do governo. A atuação do
Banco Central induz os investidores a comprarem outros ativos de longo prazo,
que apresentam maior rendimento. Como resultado, as famílias detentoras destes
ativos observam um aumento da sua riqueza, o que pode aumentar o seu consumo
corrente (Joyce, Tong & Woods 2011).

O canal de equilíbrio do portfólio é um dos principais mecanismos de trans-
missão da política monetária não convencional. A importância deste mecanismo
de transmissão é destacada por Bernanke (2010):

“As evidências [são] mais favoráveis à visão de que as compras [de
títulos e outras obrigações] funcionam principalmente através do
chamado portflio balance channel, a qual sustenta que uma vez que
as taxas de juros de curto prazo tenham atingido zero, as compras
do FED de títulos de longo prazo afetam as condições financeiras na
medida em que muda as quantidades e o mix de ativos financeiros
em posse do público. Especificamente, a estratégia do FED repousa
na hipótese de que diferentes ativos financeiros não são substitutos
perfeitos no portfólio do investidor, assim, mudanças na oferta lí-
quida de um ativo disponível para os investidores afeta [não apenas
o] seu rendimento [mas também o rendimento dos ativos] semelhan-
tes"Bernanke (2010, p.9).

No canal da liquidez, a presença do Banco Central como comprador de ati-
vos pode melhorar a funcionalidade do mercado e reduzir o prêmio de liquidez.
Isto ocorre porque o QE está baseado na compra de títulos de longo prazo, o
que aumenta as reservas bancárias. O QE aumenta a liquidez dos investidores e
diminui o prêmio de iliquidez dos títulos mais líquidos. A expansão na liquidez
pode resultar em uma redução do custo da iliquidez, aumentando o rendimento
nos ativos mais líquidos e não apresentando nenhum efeito nos ativos ilíquidos.

Evidências do impacto do quantitative easing

Antes da crise do subprime, o exemplo mais proeminente de aplicação de
estímulos monetários não convencionais (QE) foi o Japão. A adoção desta po-
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litica resultou em um aumento da base monetária no país. Todavia, essa não
aumentou na magnitude esperada e seu efeito não foi suficiente para retirar a
economia da trajetória recessiva observada no período pós-bolha. Kashyap &
Stein (2000) e Hosono (2006), utilizaram dados de 2000-2009 para examinar o
efeito que a politica do QE, adotada pelo Banco do Japão, exerceu sobre a econo-
mia japonesa. Os resultados encontrados indicam que esta política exerceu uma
influência elevada, positiva e estatisticamente significativa. Assim, o QE resultou
no aumento da liquidez e do crédito bancário.

Após a crise dosubprime, surgiu uma literatura crescente que analisa o
efeito das compras de ativos pelo Banco da Inglaterra e pelo FED. Esta litera-
tura analisa a influência exercida pelo QE sobre os mercados financeiros e, mais
estreitamente, sobre os mercados de obrigações governamentais. Um dos pri-
meiros estudos que verifica o efeito do QE sobre as reservas federais dos EUA
foi Gagnon & Sack (2011), os quais concluiram que as compras do FED, entre
dezembro de 2008 e março de 2010, influenciaram a taxa de juro de longo prazo.
Estudos posteriores, realizados por D’Amico & King (2010) e Hamilton & Wu
(2012), mostraram que as intervenções do FED via QE1 reduziram as taxas de
juros de médio e longo prazo. O anúncio do QE, realizado pelo FED, também
teve repercussões importantes em taxas internacionais de longo prazo e no valor
à vista do dólar (Neely 2012).

Gagnon et al. (2011), Krishnamurthy & Vissing-Jorgensen (2011), Mea-
ning & Zhu (2011) e Joyce, McLaren & Young (2012) verificaram os efeitos do
quantitative easing sobre a taxa de juros dos EUA. A conclusão geral alcançada
por estes autores é que o QE reduziu a taxa de juros de curto e longo prazo
dos EUA. A maior redução ocorreu na primeira rodada do QE. Ademais, Joyce
(2012) afirma que ainda não existe evidências suficientes sobre a politica do QE
no longo prazo.

Outra linha de pesquisa é formada pelos autores que buscam avaliar o efeito
do QE sobre as variáveis reais da economia. Esta linha de pesquisa reúne autores
como Lenza et al. (2010), Baumeister & Benati (2010), Kapetanios et al. (2012),
Schenkelberg & Watzka (2013) e Lyonnet & Werner (2012). Estes autores uti-
lizam diferentes conjuntos de dados e abordagens econométricas. Em suma, os
resultados encontrados mostram que o QE aumentou as taxas de crescimento do
produto e da inflação para os países analisados.

Além destes trabalhos, existem outros estudos que buscam avaliar o im-
pacto que o QE exerce sobre as taxas de retorno dos títulos corporativos e sobre
os rendimentos do capital. Krishnamurthy & Vissing-Jorgensen (2011) e Neely
(2010) mostraram que o QE1 exerceu um forte impacto sobre os títulos corporati-
vos. Glick & Leduc (2012) concluem que o QE1 reduziu os preços das commodities
em 11%, com efeito concentrado em commodities relacionadas à energia e metais
preciosos. Por sua vez, Joyce, Lasaosa, Stevens, Tong et al. (2011), investigam
o impacto da política de flexibilização quantitativa do Banco da Inglaterra nos
preços dos ativos do Reino Unido. O estudo é baseado na análise da reação dos
preços no mercado financeiro. Os resultados encontrados demostram que as com-
pras de ativos financiados pela emissão de reservas do Banco Central, podem ter
reduzido os rendimentos de títulos do governo em cerca de 100 pontos base, no
longo prazo.

Outros trabalhos buscam avaliar o efeito transbordamento do QE sobre os
países emergentes. Neste grupo de trabalho, encontram-se os estudos de Hausman
& Wongswan (2011) e Neely (2010). Hausman & Wongswan (2011) mostraram
que o QE alterou a taxa de juros corrente e futura de muitos países emergentes.
Neely (2010) utiliza a metodologia de estudo de eventos e conclui que os anún-
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cios do FED, relacionados ao QE, provocaram uma depreciação do dólar frente
ao dólar canadense e ao yen.

Embora a literatura econômica reconheça o efeito transbordamento e bus-
que avaliá-lo, estes estudos analisam os países de forma conjunta e com pouco
grau de especificidade. Os únicos estudos que analisam os efeitos do QE sobre o
Brasil são Barroso et al. (2013) e HARA (2014). Barroso et al. (2013) investigam
se o QE exerceu alguma influência sobre os mercados emergentes. Os resultados
são consistentes com a visão de que o QE teve um efeito positivo sobre o cres-
cimento, mas também teve outros efeitos colaterais significativos na economia
brasileira. Estes efeitos foram transmitidos principalmente através de influxos
"excessivo"de capital que levaram à apreciação cambial, aumento dos preços no
mercado de ações e um boom no mercado de crédito. HARA (2014) busca ava-
liar, a partir de um modelo VAR, se o QE realizado pelos EUA provocou uma
apreciação da taxa de câmbio, um aumento dos yields dos títulos brasileiros e
um aumento do índice BOVESPA.

A contribuição deste estudo para a literatura é analisar se o efeito trans-
bordamento do QE alterou o retorno dos ativos Ibovespa, renda fixa, taxa de
câmbio, risco país e juros EUA. O trabalho é original ao elaborar um estudo de
eventos e modelagem econométrica na finalidade de verificar os objetivos propos-
tos.

3 Dados e Metodologia

Definição do Evento

Conforme referido acima, a adoção do QE foi dividida em três etapas: QE1
( 02/01/2008 à 01/07/2010), QE2 (02/07/2010 à 03/01/2012) e QE3 (04/01/2012
à 02/03/2015). Para identificar a causalidade do QE sobre as variáveis analisadas,
considera-se os seguintes eventos chaves:
25 novembro 2008 (QE1): O FED anuncia que irá comprar mais de 100
bilhões de dólares em títulos emitidos por agências estatais (GSEs) e mais de 500
bilhões em títulos lastreados em hipotecas (Mortgage-Backed Security – MBS).
18 março 2009 (QE1): O FED anuncia que irá comprar 300 bilhões de dólares
em títulos de longo prazo, 750 bilhões de dólares em MBS e 100 bilhões para
compra de títulos das agências.
27 agosto 2010 (QE2): O FED irá fornecer mais liquidez ao sistema financeiro
e reinvestirá o pagamento dos títulos comprados na rodada anterior.
3 novembro 2010 (QE2): O FED compra 600 bilhões de dólares em títulos
de longo prazo do governo americano.
13 setembro 2012 (QE3): O FED comunica ao Mercado que comprará 40
bilhões de dólares por mês em títulos lastreados em hipotecas (Mortgage-Backed
Security – MBS).
12 dezembro 2012 (QE3): O FED faz o anúncio da compra não esterilizada
(sem venda de títulos públicos) de 45 bilhões de dólares por mês em títulos de
longo prazo.

A Figura 1 apresenta, de forma sucinta, os eventos a serem analisados.
Além dos períodos de intervenção, definiu-se o período entre 03 de agosto de 2006
e 31 de junho de 2007 como o período de controle, denominado de QE0. 2

2Os dados para o QE0 foram selecionados levando em consideração a ocorrên-
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Figura 1: Intervenções realizadas pelo FED

Critério de Seleção

Foram selecionados o IBOVESPA, a taxa de câmbio, o Risco País, os juros
dos títulos do tesouro federal americano e o índice de renda fixa (IRF). Os juros
dos EUA foram obtidos no site do FED St. Louis3 . Todas as demais séries
foram extraídas no software Economática.

Tratamento Econométrico

Para avaliar se o QE alterou a volatilidade dos ativos elabora-se um teste
no qual verificar-se-á a existência de mudanças estruturais para os ativos anali-
sados, isto é, se os retornos e as variâncias dos ativos são diferentes ao longo dos
períodos estudados.

Os retornos dos ativos, que estão disponibilizados em forma de pontuação,
são obtidos por capitalização contínua:

𝑟𝑡 = (𝑙𝑛𝐴𝑡 − 𝑙𝑛𝐴𝑡−1), (1)

em que 𝑟 é o retorno do ativo específico; 𝐴𝑡 é o ativo em pontos no período 𝑡; e
𝐴𝑡−1 é o ativo em pontos no período 𝑡− 1. 4

Em seguida, um modelo autoregressivo AR(𝑝) é utilizado para estimar os
parâmetros, conforme segue:

𝑅𝑡 = 𝛼0 +

𝑛∑︁
𝜌=1

𝛼𝜌𝑅𝑡−𝜌 + 𝜀𝑡+1, (2)

em que 𝜀𝑡+1 é um choque aleatório, tal que 𝜀𝑡+1 ∼ 𝑁(0,1).

cia da crise. Assim, este período é considerado como não tendo interferência da
crise nos ativos.

3https://research.stlouisfed.org/fred2/categories
4O retorno acumulado da taxa de juros no período 𝑛 é definido como

𝑟𝑎,𝑡+𝑛 = (1 + 𝑖𝑡)(1 + 𝑖𝑡+1) · · · (1 + 𝑖𝑡+𝑛). Por sua vez, o retorno é dado por

𝑟𝑛 = 𝑙𝑛
(︁

𝑟𝑎,𝑡+𝑛

𝑟𝑎,𝑡+𝑛−1

)︁
.
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A média incondicional do modelo AR(𝑝) é dada por:

𝐸(𝑅𝑡) =
𝛼0

(1−
∑︀𝑛

𝑝=1 𝛼𝑝)
. (3)

O modelo ARCH(𝑝) ou o modelo EGARCH(𝑝,𝑞) é utilizado para modelar
a variância incondicional. O modelo ARCH(𝑝) é definido por: (Engle 1982)

𝜎2
𝑡 = 𝛼0 +

𝑛∑︁
𝑝=1

𝛼𝑝𝑎
2
𝑡−𝑝. (4)

O modelo EGARCH(1,1), proposto por Nelson (1991), é dado por:

𝑙𝑛(𝜎2
𝑡 ) = 𝛾0 +

𝛼1𝛼𝑡−1 + 𝛾1|𝛼𝑡−1|
𝜎𝑡−1

+ 𝛽1𝑙𝑛(𝜎
2
𝑡−1). (5)

Para o modelo ARCH(𝑝) a variância incondicional é definida por:

𝐸(𝑅𝑡) =
𝛼0

(1−
∑︀𝑛

𝑝=1 𝛼𝑝)
. (6)

Para o modelo EGARCH(𝑝,𝑞), a variância incondicional é dada por:

𝐸(𝑅𝑡) =
𝛾0

(1−
∑︀𝑛

𝑝=1 𝛽𝑝)
. (7)

O teste DF-GLS foi utilizado para definir o número de defasagens ótimas
dos modelos AR(𝑝), ARCH(𝑝) ou EGARCH(𝑝,𝑞). DF-GLS 5 é um eficiente teste
de raíz unitária e é similar ao teste Dicky- Fuller. No entanto, o teste DF-GLS
apresenta melhor perfomance em amostras pequenas e quando média ou tendên-
cia desconhecida está presente nos dados (Elliott et al. 1992).

Uma vez obtidas as médias incondicionais dos retornos e das variâncias
para cada período, busca-se verificar se a política de QE alterou o retorno dos
ativos, bem como sua volatilidade. Para avaliar a significância estatística dos
retornos, emprega-se o teste 𝑡. Segundo Montgomery et al. (2003) quando as
médias e variâncias de duas populações forem desconhecidas e diferentes, o teste
𝑡 é dado por:

𝑡 =
𝑋𝑏 −𝑋𝑎√︂
𝑆2
𝑏

𝑛𝑏
+

𝑆2
𝑎

𝑛𝑎

6, (8)

sendo 𝑋 o retorno do ativo; 𝑆 a variância incondicional; e 𝑛 o número de obser-
vações.

Para verificar a ocorrência de mudanças na volatilidade das séries devido
as interferências do FED, realiza-se o teste de mudança de variância. Segundo

5O teste DF-GLS estima o número de defasagens ótimas, por intermédio de
três critérios, a saber: metodologia do teste t sequencial Ng-Perron (1995); cri-
tério de informação Baynesiano de Schwartz (SBIC); e critério de informação
modificado de Akaike (MAIC)

6Os graus de liberdade para o teste 𝑡 é dado por:

(︂
𝑆2
1

𝑛1
+

𝑆2
2

𝑛2

)︂
(︃

𝑆2
1

𝑛1

)︃2

𝑛1+1
+

(︃
𝑆2
2

𝑛2

)︃2

𝑛2+1

− 2
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Montgomery et al. (2003), quando duas amostras são diferentes, as diferenças de
variância podem ser estimadas pelo teste 𝐹 definido por:

𝐹 =
𝑆2
2

𝑆1
1

7, (9)

4 Resultados

Uma vez relatado a metodologia utilizada, apresenta-se os resultados al-
cançados. A Tabela 1 apresenta os modelos indicados pelo critério de informação
Baynesiano Schwartz (BSIC)8. No QE0 todas as séries são estimadas por modelos
AR(1), exceto o Ibovespa que será estimado por um modelo AR(13). No QE1,
todos as séries deverá ser estimada por modelos autoregressivos com 4 ou mais
defasagens. No QE2 todas as séries são estimados por modelos AR(1), exceto
a taxa de juros dos EUA que deverá ser estimada por um modelo AR(2) e o
IBOVESPA por um AR(5). Por fim, no QE3 todas as séries são estimada por
modelos AR(1), exceto a taxa de juros dos EUA que deverá estimada por um
modelo AR(4).

As Tabelas 5 e 6 (anexo), apresentam os resultados obtidos para os coe-
ficientes estimados dos modelos AR(𝑝). Ao analisar as Tabelas 5 e 6, observa-se
que, em sua maioria, os modelos estimados demonstram ser globalmente signifi-
cativos, ao nível de significância de 5%, para todas as variáreis modeladas e para
todos os segmentos de dados de séries temporais modelados.

Os resultados encontrados para as médias e as variâncias incondicionais
são apresentados na Tabela 2, a partir da qual foram retiradas algumas conclu-
sões, tais como:

Com relação à variável IBOVESPA, os retornos médios incondicionais per-
maneceram inalterados no período QE0 em relação ao período QE1. No entanto,
no período QE2 o retorno sofreu uma forte queda e alcançou o valor de -5.600
e, finalmente, para 0,0101 em QE3. Nota-se a partir desses resultados, que os
retornos médios do índice IBOVESPA não se mantiveram inalterados aos proces-
sos de instabilidades que transcorreram nos mercados financeiros das economias
mundiais, durante ao período de análise dos dados.

O período QE0 (03/08/2006-31/07/207) se caracteriza pelo período antes
da crise e pode-se observar que o retorno médio estimado para o IBOVESPA
no período permanece inalterado, mostrando assim que a crise não alterou a vo-
latilidade do ativo. O período QE1, caracterizado pelas intervenções do FED
(Federal Reserve Bank), por meio de compras de títulos GSEs, títulos MBS e
títulos de longo prazo. Esse processo de compra de títulos pelo governo ameri-
cano aumentou a liquidez na economia internacional, impactando positivamente
na liquidez do índice IBOVESPA e permitiu que o retorno do ativo não sofresse
uma acentuada queda. O período QE2, considerado como a segunda etapa da
intervenção do FED no mercado financeiro americano, caracterizou-se por uma
continuidade e intensificação dos volumes de compra dos mesmos títulos especifi-
cados em QE1. No entanto, observa-se que para esse período, o retorno médio do

7Os graus de liberdade para o teste 𝐹 é dado por: (𝑛2 − 1) observações no
numerador; e (𝑛1 − 1) observações no denominador

8 O critério de informação Baynesiano Schwartz foi o que melhor se adap-
tou aos modelos autoregressivos, em termos de operacionalidade, fornecendo o
números de defasagens ótimas.
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Tabela 1: Modelo selecionado pelo DF-GLS

Intervenção série Modelo AR Volatilidade
QE0 Juros EUA AR(1) ARCH(5)

IBOVESPA AR(13) EGARCH(6,6)
Risco-país AR(1) ARCH(2)
Câmbio AR(1) ARCH(3)
Renda Fixa AR(1) ARCH(5)
Juros EUA AR(5) EGARCH(5,5)

QE1 IBOVESPA AR(5) EGARCH(5,5)
Risco-país AR(4) ARCH(4)
Câmbio AR(9) ARCH(4)
Renda Fixa AR(5) ARCH(5)

QE2 Juros EUA AR(2) ARCH(6)
IBOVESPA AR(5) ARCH(5)
Risco-país AR(1) ARCH(2)
Câmbio AR(1) ARCH(4)
Renda Fixa AR(1) ARCH(3)

QE3 Juros EUA AR(4) ARCH(4)
IBOVESPA AR(1) ARCH(3)
Risco-país AR(1) ARCH(2)
Câmbio AR(1) ARCH(2)
Renda Fixa AR(1) ARCH(5)

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 2: Média Incondicional do modelo AR(𝑝) e Variância Incon-
dicional dos modelos ARCH(𝑝) ou EGARCH(𝑝,𝑞)

Intervenção Indicador Variância Média
QE0 IBOVESPA 1,021 0,00

Risco-país 5,11E-04 2,42E-06
Câmbio 2,07E-05 -7.51E-05
Juros EUA 2,45E-08 -4.13E-06
Renda Fixa 4,70E-07 6.51E-01

QE1 IBOVESPA 1,012 0,00E+00
Risco-país 0,0031 1,24E-04
Câmbio 0,0001 1,44E-05
Juros EUA 1,000 2.92E-08
Renda Fixa 2,21E-06 2,39E+06

QE2 IBOVESPA 0,0002 -5.60E+02
Risco-país 0,0015 9.15E-05
Câmbio 4,49E-05 -6.35E-05
Juros EUA 4,72E-09 -4.56E+01
Renda Fixa 1,02E-06 -1,78E-06

QE3 IBOVESPA 0,0002 0,0101
Risco-país 0,0005 -6,12E-06
Câmbio 3,84E-05 0,0001
Juros EUA 1,87E-29 -9.01E+00
Renda Fixa 2,34E-06 7.94E-06

Fonte: Elaboração própria.
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IBOVESPA tornou-se negativo, caracterizando que a liquidez imposta na econo-
mia americana (e com consequente impactos nas economias internacionais) não
causou significativos impactos positivo no mercado dos títulos da BOVESPA-
BMF, ao menos, não sendo suficiente para compensar os efeitos da pré-crise das
economias da União Europeia 9. Finalmente, no período QE3, período em que o
FED continuou implementado compras de títulos lastreados em hipotecas, MBS
e títulos de longo prazo, observa-se que o retorno médio do IBOVESPA voltou a
subir, possivelmente influenciado pela liquidez imposta pelo mercado financeiro
dos EUA, com impacto positivo no retorno médio do IBOVESPA.

De forma similar ao comportamento do IBOVESPA, observa-se na Tabela
2 que os retornos médios incondicionais do CAMBIO evoluíram de -0,0000751,
em QE0, para 0,0000144 em QE1, reduziu para 0.0000635 em QE2 e, novamente
se elevou para 0,0001 em QE3. Os retornos médios incondicionais da Renda
Fixa evoluíram de 0.651 em QE0, para 2.39 E+06 em QE1, no QE2 o ativo teve
uma redução do seu retorno e este alcançou o valor de -0,00000178, no QE3 o
retorno do ativo teve um aumento e alcança o valor de 0,00000794. Finalmente,
observa-se que as médias incondicionais do Risco-País evoluíram de 0,00000242
em QE0, para 0,000124 em QE1, no QE2 a média incondicional teve uma queda
e alcança o valor de 0,0000915, no QE3 novamente o ativo tem uma queda no
seu retorno e este assume o valor de -0,00000612. Nota-se que o comportamento
dessas variáveis recebem efeitos similares aos comentados, anteriormente, para o
IBOVESPA, com poucas exceções e com efeitos com intensidades menores, tam-
bém subtendidos como sendo devidos aos impactos da política monetária não
convencional americana.

De maneira geral, pode-se dizer que a política de compra de ativos finan-
ceiros lastreados nas instituições financeiras dos EUA, utilizada pelo FED, com
o objetivo de aumentar a liquidez na economia americana, provocou também
efeito contágio no mercado financeiro brasileiro e alterou o retorno das variáveis
analisadas nesse estudo.

Contudo, observando-se a Tabela 2, constata-se que variável Juros do EUA
sofre uma longa oscilação ao longo do período analisado, evoluindo a sua média,
de um valor -4.13 E-06 em QE0, para 2.92 E-08 em QE1, para -0,456 em QE2, e
-9,0103 em QE3 (deve-se observar que estes valores estão representados na forma
logaritmo, portanto, quando eles evoluem para - ∞, o valor em escala linear evo-
lui para zero). Efeito similar ocorre com a variância incondicional dessa variável,
conforme se observa na Tabela 2. Estes resultados induzem que as taxas de juros
americana evoluíram para zero e com oscilações nulas.

Ademais, observa-se também na Tabela 2, que os resultados dos modelos

9 Em 2010 iniciou a crise na União Europeia que persiste até o momento,
causada pela dificuldade de alguns países europeus em pagar as suas dívidas,
devido à falta de coordenação política da União Europeia para resolver as ques-
tões de endividamento público das nações do bloco. Cinco dos países da região
– Grécia, Portugal, Irlanda, Itália e Espanha – não vêm conseguindo gerar cres-
cimento econômico suficiente para honrar os compromissos firmados junto aos
seus credores ao longo das últimas décadas. O risco de inadimplência é real e
tem consequências de longo alcance, que se estenderam além das fronteiras da
zona do euro. Conforme o Presidente do Banco da Inglaterra, Mervyn King, em
outubro de 2011 afirmou que “A crise da dívida europeia é a crise financeira mais
séria desde os anos 1930, se não a mais séria da história”. A crise americana
Subprime nos EUA entre 2008 e 2009 expôs as políticas fiscais insustentáveis dos
países na Europa e no mundo (Haidar 2012)
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autoregressivos heteroscedásticos especificados na Tabela 1, para cada período de
séries, mostram que para a variável IBOVESPA, a variância incondicional tem
pouca variação ao longo dos períodos analisados. A variância incondicional da
variável CAMBIO sofre grandes oscilações ao longo dos períodos. A variância
incondicional da Renda Fixa permanece relativamente estável ao longo dos pe-
ríodos. Finalmente, as variâncias incondicionais do Risco-País e dos Juros EUA
apresentam grandes oscilações. De uma forma geral, nota-se a partir desses resul-
tados, que as políticas de compra de ativos financeiros utilizadas pelo FED, com
o objetivo de impor liquidez na economia americana, provocou também efeito
contágio, alterando a volatilidade do mercado financeiro brasileiro.

Testando a significância estatística dos parâmetros
Para verificar se o QE altera os retornos dos ativos, avaliado através da

média incondicional, em cada período, utiliza-se o teste estatístico 𝑡 de student,
Tabela 3. Como este teste verifica se os retornos são diferentes em cada período,
ele deve ser interpretado como bicaudal.

Tabela 3: Valor encontrado para o teste 𝑡 de mudança de média
incondicional

Indicador QE 1 - 0 QE 2 - 1 QE 3 - 2

IBOVESPA 0.02 -1.68E+14* 7.54E+14*
(0.98) (0.00) (0.00)

Risco-país 0.05 -0.013* -0.055
(0.96) (0.00) (0.95)

Câmbio 0.19 -0.157 0.233
(0.84) (0.99) (0.81)

Juros EUA 0.00 -1.37E+14* 1.24E+14*
(1.00) (0.00) (0.00)

Renda Fixa 39E+09* -3.64E+14* 0.156
(.000) (0.00) (0.87)
Fonte: Elaboração própria

A primeira coluna da Tabela 3 testa a hipótese de que as séries de retornos
analisados no QE1 é estatisticamente diferente dos retornos observados no QE0.
Os resultados encontrados indicam que apenas o retorno da Renda-Fixa é esta-
tisticamente superior no QE1 ao retorno observado no QE0, para um nível de
significância de 1% 10. Este resultado indica um possível vazamento de recursos
do QE para este ativo. Como o retorno alterou-se de forma positiva, é esperado
que investidores externos aplicaram recursos em papéis brasileiros.

A segunda coluna da Tabela 3, testa a hipótese de que o retorno dos indica-
dores considerados no QE2 é estatisticamente diferente do observado no período
QE1. Os resultados encontrados indicam que o retorno dos ativos IBOVESPA,

10 O símbolo de asteriscos (*) indica que a variável é estatisticamente signifi-
cante a nível de 1% para o teste de diferença de média incondicional. Os números
em parênteses representa o p-valor para o referido teste em cada variável
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risco país, Juros EUA e renda fixa são estatisticamente significantes. Assim, es-
tes ativos tiveram seus retornos alterados devido à política do QE adotado pelo
governo norte-americano. Como destaca Morgan (2011), 1

3
dos recursos do QE2

vazou em forma de capital privado. A aplicação em ativos brasileiros pode ter
sido um dos destinos destes recursos.

A terceira coluna da Tabela 3 indicam que os retornos do IBOVESPA e
dos juros dos EUA no período QE3 são superiores e estatisticamente significantes
ao período QE2. Neste período, o governo brasileiro adotou medidas para evi-
tar a valorização da moeda e consequentemete o recurso do QE3 vazou para os
ativos Ibovespa. Por sua vez, a indicação do fim dos estímulos de liquidez dado
pelo FED podem ter ocasionado uma maior procura pelo ativo Juros EUA e isto
gerou um aumento do retorno deste ativo. Portanto, conclui-se que em menor
ou maior grau, a política de intervenção do FED e seu possível vazamento de
capital, alteraram os retornos dos ativos.

A Tabela 4 apresenta o resultado para o teste de mudança de variância
incondicional causado pela política de intervenção do FED.

Tabela 4: Valor encontrado para o teste 𝐹 de mudança de variância
incondicional

Indicador QE 1 - 0 QE 2 - 1 QE 3 - 2

IBOVESPA 0.99 2.05E-04 0.96
(0.54) (1.00) (0.71)

Risco-país 6.26* 0.45 0.35
(0.00) (1.00) (1.00)

Câmbio 7.13* 0.30 0.85
(0.00) (1.00) (0.98)

Juros EUA 4.09E+07* 4.72E-09 3.97E-21
(0.00) (1.00) (1.00)

Renda Fixa 4.71* 0.46 2.28*
(0.00) (1.00) (0.00)

Fonte: Elaboração própria.

Ao analisar a Tabela 4 primeira coluna, observa-se que a política de QE
alterou a variância inconcional dos ativos Risco-país, câmbio, Juros EUA e Renda
Fixa no QE1 em relação ao QE0. A explicação para esta ocorrência é que a po-
lítica adotada pelo governo americano de compras de títulos públicos e privados
aumentou a incerteza do mercado. Assim, o comportamento dos agentes econô-
micos se tornam heterogêneos e há uma grande dispersão entre a compra e venda
dos ativos, aumentando assim a sua volatilidade.

A segunda coluna da Tabela 4, testa a hipótese de que a variância in-
condicional dos ativos analisados são estatisticamente diferente do observado ao
período QE1. Os resultados mostram que nenhum dos ativos teve sua variância
incondicional alterada. A explicação para este fato é que os agentes aprenderam
os efeitos da política com a adoção do QE1 e não mudaram seu comportamento.

Por fim, a terceira coluna da Tabela 4 indica que apenas a variância in-
condional do ativo renda fixa é alterado no QE3 em relação ao QE2. A possível
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explicação para esta ocorrência é que no período analisado, as taxas de juros
brasileiras estavam em um patamar baixo e os agentes começaram a questionar
se o Banco Central Brasileiro seria capaz de manter esta taxa reduzida por maior
período de tempo. Não acreditando que a taxa de juros brasileira iria permanecer
baixa por mais tempo, grande parte dos aplicadores transferiram seus recursos
para o mercado de renda fixa.

4.1 A política do quantitative easing reduz a vo-

latilidade dos ativos?

Os modelos AR(𝑝) estimados mostraram que o QE gerou mudanças es-
truturais no retorno dos ativos estudados. O próximo teste busca verificar se
o início/fim do QE reduziu a volatilidade dos ativos analisados. Os períodos
utilizados para a estimação são diferentes dos adotados até o momento. Para
o início do QE1, considera-se como base o período entre 01 fevereiro de 2010 a
30 de abril de 2010 e como grupo de tratamento o período entre 01 de maio de
2010 e 31 maio de 2010. Por sua vez, para o QE2 o período entre 30 Julho de
2010 e 31 de outubro de 2010 é utilizado como grupo de controle e o período
entre 01 de novembro de 2010 e 16 de Junho de 2011 é definido como o grupo
de tratamento. Por fim, testa-se a hipótese de que o início do QE3 reduziu a
volatilidade. Para este teste, utiliza-se como base o período entre 20 de Julho de
2011 e 12 de setembro de 2013 e como grupo de tratamento o período entre 13
de setembro de 2013 e 10 de setembro de 2014.

A forma funcional do retorno do ativo em cada período analisado é dada
por (Tan & Kohli 2011):

𝑅𝑡+1 = [𝛼+ 𝛼𝜋𝐼(𝜋)] + [𝛽𝑅𝑡 + 𝛽𝜋𝑅𝑡(𝜋)] + 𝜀𝑡+1, (10)

no qual 𝜋 denota o período de tratamento que receberá a variável binária.
Os parâmetros são estimados por maxima-verossimulhança:

𝜃 ∼

⎛⎝𝜃,
1

𝑇 − 1

[︃
𝑇−1∑︁
𝑡=1

(︂
𝜕𝑙(𝑅𝑡+1|𝐹𝑡

𝜕𝜃

)︂(︂
𝜕𝑙(𝑅𝑡+1|𝐹𝑡

𝜕𝜃

)︂]︃−1
⎞⎠ . (11)

Obtido os parâmetros, a mudança da média incondicional em cada período
é dada por:

𝐷𝑒𝑙𝑡𝑎𝑚 =
𝛼+ 𝛼𝜋

1− 𝛽 − 𝛽𝜋
−

𝛼

1− 𝛽
. (12)

Os resultados apresentados na Tabela 4 indicam que o fim do QE1 resultou
em um aumento da volatilidade do Renda Fixa, enquanto que os outros ativos
não tiveram seu retorno alterado. Uma possível explicação para esta ocorrência
é que o fim do QE1 reduziu a liquidez da economia e a captação de recursos
externos via títulos públicos se tornou mais elevada.

Os resultados obtidos para a Tabela 4 indicam que o início do QE2 reduziu
a volatilidade dos ativos e resultou em uma diminuição da volatilidade do índice
IBOVESPA. A explicação para este fato é que ao realizar o QE2, o FED sinalizou
que iria manter a política de estímulo econômico e isto aumentou a confiança dos
investidores.

Por fim, a realização do QE3, resultou em uma diminuição da volatilidade
do câmbio e no aumento da volatilidade do Risco-País. O principal motivo desta
ocorrência é que o QE3 sinalizou que a taxa de juros americana continuaria baixa
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por um maior período de tempo, assim a procura por títulos brasileiros aumentou
e consequentemente elevou a volatilidade do Risco-País. Por sua vez, como os
investidores irão manter seus ativos no Brasil, investimentos brasileiros oferecem
maior retorno, a procura por moeda estrangeira foi menor.

5 Considerações Finais

Diante da crise financeira de 2008, os Bancos Centrais de vários países
reduziram as taxas de juros de curto prazo para valores próximos de zero. No
entanto, esta política não foi capaz de garantir a liquidez da economia e de susten-
tar a atividade econômica. Assim, os bancos centrais de vários países passaram
a utilizar a compra de ativos privados como instrumento de política monetária
(Quantitative Easing).

Embora o objetivo do QE fosse aumentar a base monetária da economia
americana em resposta aos desencadeamentos da crise financeira e garantir o bom
funcionamento da economia interna, seu efeito transbordamento foi sentido nos
países emergentes. Diante desta situação, o presente estudo avaliou se o QE, ado-
tado pelo FED, alterou a volatilidade do índice IBOVESPA, câmbio, Risco-País,
Juros dos EUA e índice de renda fixa.

Os resultados encontrados indicam que o ativo renda fixa, na primeira fase
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de intervenções do FED, QE1, apresentou um retorno superior ao observado no
período pré crise, denominado de QE0 neste estudo. A Renda Fixa, o Ibovespa,
o risco país e o juros EUA tiveram seus retornos alterados na na segunda fase
de intervenções. Por fim, na terceira fase do QE, o IBOVESPA e os Juros EUA
voltaram à apresentar um retorno superior. Portanto, a política de compra de
títulos públicos adotado pelo Banco Central dos EUA teve seu efeito transbor-
damento para ativos brasileiros.

No que diz respeito aos resultados do teste de mudança de variância ocasi-
onada pela política de intervenção do FED, pode-se verificar que o QE1 resultou
em aumento da volatilidade de todos os ativos analisados, exceto o Ibovespa.
Para as demais políticas do QE, apenas o ativo renda fixa tem sua volatilidade
afetado no QE3. Este resultado nos leva a acreditar que os agentes econômicos
não sabiam quais os efeitos da política adotada pelo governo americano, uma vez
esta tenha sido realizada no QE1, os agentes aprenderam e não mudaram seu
comportamento para as demais políticas. Por sua vez, o aumento da volatili-
dade do ativo renda fixa é explicado pela desconfiança diante do Banco Central
brasileiro em manter a taxa de juros em patamar baixo e com isto, os agentes
buscando maior retorno e segurança aplicaram seus recursos em maior volume
no renda fixa, consequentemente a volatilidade deste ativo aumentou.
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Anexos

Tabela 5: Coeficientes estimados - modelo AR(𝑝) - QE0

Indicador 𝛼0 𝛼1 𝛼2 𝛼3 𝛼4 𝛼5 𝛼6

Câmbio -1,05E-05 0,735*
Renda Fixa -1,03E-06 0,653*
Risco-país 1,70E-06 0,579*
Juros EUA -4,22E-06 1,02E+06
IBOVESPA -2,39E-05 0,291 0,221 0,061 -0,004 0,124 0,078

𝛼7 𝛼8 𝛼9 𝛼10 𝛼11 𝛼12 𝛼13

IBOVESPA -0,092 0,120 0,127 0,053 0,016 0,004 0,001

Fonte: Elaboração própria. *Significativo a 5%.
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