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Introdução 

 O objetivo deste estudo foi verificar a ocorrência da hipótese do Efeito dia da Semana e Efeito Fim de Semana, nos 

retornos médios diários, das dez maiores empresas em volume de ações listadas na BM&FBovespa. Tais efeitos são 

considerados anomalias e contrapõem a hipótese de mercado eficiente, esta defende que os mercados financeiros são 

eficientes, e não permitem a assimetria de informações, o que poderia gerar ganhos anormais (Famá, 1970) [1]. O 

mercado eficiente apresenta sensibilidade, desta forma, as informações disponíveis refletem instantaneamente no ajuste 

do preço dos ativos. O preço de um ativo qualquer é formado com base nas diversas informações publicamente 

disponíveis aos investidores, sendo as decisões, de compra e venda, tomadas com base em suas interpretações de fatos 

relevantes. A disponibilidade dessas informações impede que os investidores tenham qualquer ganho anormal, ou seja, 

retornos superiores ao retorno ajustado ao risco de determinado ativo (Assaf Neto, 2012) [2]. 

Se o mercado não é eficiente, o poder de mercado influencia os preços e desajusta o equilíbrio, causando distorções 

nos preços e consequentemente, anomalias no mercado financeiro [3,4]. As anomalias ou irregularidades são fenômenos 

que não podem ser explicados pelos modelos tradicionais de risco, as anomalias de mercado podem ser classificadas 

como: fundamentais, técnicas e anomalias de calendário (Bruni e Famá, 1998) [5]. 

 Para desenvolvimento deste estudo, o foco de análise foi o efeito calendário, em que as variações dos retornos ou 

preço das ações ocorrem em determinados períodos, como dia, mês, ano, feriado, finais de semana, apresentando 

retornos diferentes em média de um período para outro. O Efeito dia da Semana é caracterizado pela diferença nos 

retornos diários dos ativos nos dias da semana, e o Efeito Fim de Semana ou Efeito Segunda-Feira caracteriza-se por 

retornos baixos nas segundas-feiras, os retornos negativos são auferidos na sexta-feira com o fechamento do mercado, e 

na segunda-feira estes resultados negativos são absorvidos (Bruni e Famá, 1998) [5]. 

 Partiu-se do pressuposto de que o mercado não era eficiente, portanto existiriam efeitos anômalos, como os efeitos dia 

da semana e fim de semana nas dez maiores empresas em volume de ações, que compõem o índice Ibovespa, estas 

representam mais de 50% do volume de ações do índice e possuem importante impacto na bolsa, se esses efeitos fossem 

comprovados poderiam refletir no comportamento do mercado. 

 No Brasil, estudos nesta temática são escassos e objetos de discussão para vários estudiosos, neste contexto o 

presente estudo se faz relevante, o mesmo pode contribui para o enriquecimento da literatura, e os resultados do trabalho 

podem ser utilizados por investidores para entenderem como se comporta a variação do Ibovespa e, consequentemente, 

as ações das empresas, sugerindo quais seriam os melhores dias de venda e compra de papéis na bolsa, além de 

corroborar ou refutar estudos anteriores.  

 

Material e métodos 

Este estudo caracterizou-se como descritivo, este tipo de pesquisa observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou 

fenômenos sem manipulá-los (Cervo, 1996) [6]. Utilizaram-se dados secundários disponibilizados pela BM&FBovespa, 

caracterizados pela cotação diária das ações das dez maiores empresas em volume de ações do índice Ibovespa, pelo 

período que se estende de 2004 até o ano de 2014. Tal período foi escolhido por considerar que os resultados obtidos 

pelas análises em uma longa série temporal, podem evidenciar de maneira mais precisa a existência ou não de 

anomalias. A seleção das empresas para o estudo foi definida pelo grau de relevância das mesmas para a economia 

brasileira, sua influência na bolsa de valores, além do impacto no desempenho do Índice Ibovespa, e consequentemente 

em toda a Bolsa de Valores. Tais empresas representam 50,059% de participação no volume de ações das empresas que 

compõem o índice Ibovespa.  

Para efeito de análise, os dados foram organizados por dia da semana, de segunda a sexta-feira, os retornos diários 

foram calculados dividindo-se o índice de mercado no dia t pelo índice de mercado no dia anterior ao dia t, menos 1. 

Para todas as cotações, realizou-se o calculo mencionado. Utilizou-se a estatística descritiva para organizar e descrever 

os dados. Após a estatística descritiva, usou-se de testes de médias para avaliar o efeito dia da semana e efeito segunda-

feira, para isso fez-se uso do software SPSS. Ao utilizar como dados a série histórica de cotações diárias de cada 

 
 



 

empresa em análise, coletadas através do site da Bovespa (BM&FBovespa, 2014) [7], e calcular para cada empresa o 

Retorno Total do Acionista – RTA, formou-se uma base de dados que possibilita a realização com maior precisão e 

qualidade das análises propostas na pesquisa. 

Como critérios de validade e confiabilidade das informações, julgaram-se a credibilidade, reputação, integridade e 

experiência da fonte de dados, por meio do conhecimento de outras pesquisas que se utilizaram da base dos indicadores 

de mercado disponíveis no site da Bovespa. Estes foram utilizados por representarem fielmente as oscilações e o 

comportamento médio das principais ações transacionadas no mercado acionário brasileiro. Além disso, analistas e 

estudiosos de mercado tomam decisões sobre empresas e mercados baseados nos dados da Bovespa. 

Os dados foram organizados e analisados em duas etapas, a primeira utilizando o software Microsoft Excel 2010, 

onde realizou a estatística descritiva dos retornos diários por dias da semana, que contemplou o modelo de geração de 

retornos por dias de negócio e por dias de calendário, e cálculo dos Retornos Totais ao Acionista – RTA. A segunda 

etapa consiste na realização do teste de médias não paramétricos, a saber de Kruskal – Wallis (Efeito dia da semana) e 

teste de Mann Whitney(efeito fim de semana) com uma significância de 1% traçando assim a comparação da média 

entre a Segunda-Feira e os demais dias semana visando saber se  os retornos médios nos dias foram iguais ou não, para 

tanto foi utilizado o software SPSS. 

 

Resultados e Discussão 

Ao processar a estatística descritiva dos dados dos retornos das empresas da amostra, obtiveram-se como resultados 

retornos médios diários diferentes ao longo da semana, exceto nas terças-feiras e quartas-feiras, que apresentaram 

retornos foram iguais. As quintas-feiras apresentaram retornos médios mais baixos, e retornos médios mais altos foram 

identificados nas sextas-feiras, como pode ser observado na Tabela 1. Logo após foi realizado o teste de médias não 

paramétricos, a saber, de Kruskal – Wallis (Efeito dia da Semana) e teste de Mann Whitney (efeito Fim de Semana), 

apresentados na Tabela 2, com uma significância de 1% traçando assim a comparação da média entre a Segunda-Feira e 

os demais dias semana visando saber se os retornos médios nos dias foram iguais ou não. Os resultados comprovam a 

existência do Efeito dia da Semana, no entanto,  não foi comprovado a existência do Efeito Fim de Semana, 

contrapondo a teoria, a segunda-feira apresentou o segundo maior retorno médio diário da semana, e o menor retorno 

médio diário foi identificado na quinta-feira 

 

Conclusão 

Os resultados obtidos neste estudo atenderam ao objetivo do mesmo, foi comprovado através de modelos estatísticos 

e testes de hipótese, por uma longa série temporal, a existência do Efeito dia da Semana, apontando diferenças nos 

retornos diários nos dias da semana. Entretanto, quando foi analisada a hipótese da existência do Efeito Fim de Semana, 

os resultados obtidos não identificaram a existência do mesmo, nos retornos diários das dez maiores empresas, em 

volume de ações que compõem o índice Ibovespa. Tendo em vista que os resultados não revelaram retornos mais baixos 

na segunda-feira, propõe-se que, também, com base em estudos que analisaram Efeito Fim de Semana no índice 

Ibovespa, identificando a anomalia, que seja realizado um estudo para comprovar a hipótese que as empresas com 

menores volumes de ações no índice, influenciam de forma mais significativa para a existência do efeito, utilizando da 

prática de aguardar o fechamento do mercado na sexta-feira, para divulgarem notícias no fim de semana que impactam 

de forma negativa o mercado, e como consequência, faz com que os retornos da segunda-feira sejam menores do que os 

outros dias da semana. 
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Tabela 1. Estatística Descritiva – Média dos Retornos por Dia da Semana 

 

Tabela 2. Resultados dos Testes não Paramétricos 

 

Empresa / ação Efeito dia da 

semana 

Efeito fim de Semana 

 Seg x Ter Seg x Qua Seg x Qui Seg xSex 

AMBEV 0,256 0,789 0,045 0,733 0,836 

BRADESCO 0,903 0,783 0,710 0,676 0,776 

BRFOODS 0,870 0,393 0,506 0,400 0,898 

CIELO 0,279 0,959 0,184 0,377 0,826 

ITAU SA 4 0,684 0,296 0,397 0,987 0,285 

ITAUB 0,291 0,567 0,688 0,990 0,131 

PETR3 0,191 0,261 0,337 0,245 0,654 

PETR4 0,116 0,332 0,192 0,286 0,526 

VALE3 0,965 0,955 0,683 0,760 0,784 

VALE5 0,881 0,784 0,859 0,789 0,288 

 

 

 

EMPRESA RTA Médio por dia de semana 

      

Dia da semana Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

AMBEV 0,75% -0,01% -0,18% 0,01% 1,32% 

BRADESCO -0,02% 0,10% -0,08% 0,08% 0,22% 

BRFOODS 0,04% 0,17% 0,11% -0,02% 0,12% 

CIELO 0,75% -0,13% -0,12% 0,30% 0,00% 

ITAU SA 4 0,01% 0,11% 0,09% -0,01% 0,11% 

ITAUB -0,05% -0,13% -0,01% -0,02% 0,09% 

PETR3 0,32% -0,04% 0,05% -0,11% 0,04% 
PETR4 -0,01% -0,02% 0,19% -0,16% 0,03% 
VALE3 -0,14% 0,08% 0,06% -0,03% 0,02% 
VALE5 -0,10% 0,07% 0,06% -0,07% 0,00% 

MÉDIA GERAL 0,16% 0,02% 0,02% 0,00% 0,20% 
Desvio Padrão 0,003365442 0,00101868 0,001153484 0,001261541 0,004004375 

Máximo 0,007528553 0,001688048 0,001922968 0,003039934 0,01318916 
Mínimo -0,001379309 -0,001335459 -0,001839972 -0,001624701 0,0000232632 


