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As redes complexas constituem ferramentas promissoras na 
compreensão dos Sistemas Complexos. Trata-se de um 
campo de estudos interdisciplinar, efetivo na modelagem de 
diversos fenômenos de interesse estratégico e/ou 
mercadológico. Suas aplicações estão presentes em diversas 
áreas do conhecimento como Educação, Saúde e Economia, 
a exemplo do Mercado de Ações. Neste sentido, o presente 
trabalho analisou o Mercado de Ações do Brasil, bem como 
as variáveis externas correlatas a este no contexto de redes 
complexas. Para tal, com base no conceito moving networks, 
foram desenvolvidas 473 redes complexas não ponderadas e 
não direcionadas de ativos financeiros da B3 com relações 
baseadas nas correlações de Pearson entre os logaritmos 
dos retornos dos ativos. Os dados financeiros avaliados 
compreendem o período de 43 meses, entre 2 de janeiro de 
2017 e 31 de julho de 2020. Os resultados sugerem que as 
variáveis = índice Ibovespa, fluxo de capital estrangeiro na B3 
e taxa Selic, taxa básica de juros, influenciam na estrutura 
topológica das redes de correlação entre ativos. Os setores 
participantes da B3 apresentaram, em geral, correlações 
negativas estatisticamente significativas entre os retornos 
setoriais e as métricas globais oriundas das respectivas redes 
setoriais. Em acréscimo, os ativos mais rentáveis, bem como 
aqueles com menor avaliação de risco apresentaram, em 
média, menor centralidade de grau, PageRank, centralidade 
de autovetor, entre outras, quando comparadas às métricas 
locais dos demais ativos observados. As simulações de 
investimentos baseadas nas métricas locais dos ativos 
exibiram opções de portfólios com taxa de rentabilidade anual 
superior às aplicações financeiras nos índices de referência 
Ibovespa e taxa Selic.
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