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1 DATAWISE 

O DATAWISE é um serviço de disponibilização de dados analíticos que 

possibilita aos seus usuários a realização de análises descritivas dos mercados 

em que atuam. Os dados são publicados em formato de painéis comparativos 

chamados dashboards, com gráficos e informações relevantes ao processo de 

tomada de decisões. 

2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TABLEAU SERVER 

Antes de acessar o portal DATAWISE, é importante verificar se os pré-requisitos 

de compatibilidade de browser são atendidos.  

Tableau Server 10.3 

Navegadores da Web 

Chrome no Windows, no Mac e no Android 4.4 ou posterior 

Microsoft Edge e Internet Explorer 11 no Windows 

Mozilla Firefox e Firefox ESR no Windows e no Mac 

Apple Safari no Mac e no iOS 8.x ou posterior 

 

3 CONTRATAÇÃO 

A contratação do serviço é feita diretamente com a área de relacionamento da 

B3 pelo telefone 2565-7907 ou e-mail datawise@b3.com.br. 

Para maiores informações sobre o processo de contratação, consulte a Política 

Comercial DATAWISE disponível em www.b3.com.br/datawise 

4 LIBERAÇÃO DE ACESSOS  

Após a contratação do serviço, o usuário será liberado para acesso ao 

DATAWISE.  

Os processos de liberação de acessos para participantes e não participantes 

estão descritos nos próximos itens.  

mailto:XXX@b3.com.br
http://www.b3.com.br/datawise
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4.1 Liberação de acessos para participantes 

A liberação de acessos ocorre no sistema Controle de Acessos Unificados 

(CAU), cuja finalidade é disponibilizar um sistema único de Gestão de 

Identidades e Acessos, facilitando o gerenciamento dos acessos e unificando o 

seu controle em um ambiente seguro. Para acessar os serviços contratados no 

DATAWISE, o usuário precisará de uma pré-autorização do privilegiado da 

instituição no CAU.  

 

4.1.1 Cadastro de usuários pelo privilegiado 

Para conceder os acessos, o privilegiado deve acessar o website 

https://cau.bvmfnet.com.br/cauwebportal/ e fazer login: 

 

Figura 1 – Login CAU 

https://cau.bvmfnet.com.br/cauwebportal/
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Figura 2 – Tela inicial CAU 

Na aba “Autorização”, selecionar a opção “Conceder Acessos” 

 

Figura 3 – Aba autorização 

Digitar o login do usuário que terá o acesso liberado e clicar em “consulta”: 

 

Figura 4 – Consulta usuários 

Ao clicar no ícone a seguir (Figura 5), o sistema CAU exibirá as autorizações 

disponíveis para serem concedidas ao usuário: 



 

 

7 

 

Figura 5 – Consulta usuários 2 

 

Figura 6 – Seleção de perfil 

O privilegiado, então, deve selecionar o perfil DATAWISE_EXT-ANALYTICS_ 

para liberação de acesso e clicar em “Enviar Selecionados”:  

 

Figura 7 – Enviar selecionados 
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4.2 Liberação de acessos para não participantes 

A senha de acesso ao DATAWISE para não participantes será enviada pela B3 

por e-mail. 

Após o primeiro acesso, o usuário deverá alterar a senha enviada para acesso 

ao portal. 

5 ACESSO AO DATAWISE 

O acesso ao portal DATAWISE será feito por meio do website 

https://datawise.b3.com.br/.  

Inserir o nome de usuário e a senha na tela de login (Figura 8): 

 

Figura 8 – Login portal DATAWISE 

Participantes deverão inserir login e senha dos sistemas autenticados pelo CAU. 

Não participantes deverão inserir login e senha enviados pela B3, e a senha 

deverá ser alterada no primeiro acesso. 

6 PORTAL DATAWISE 

Na página inicial, estarão dispostos os projetos que contêm os dashboards 

contratados, divididos por assunto (Figura 9): 
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Figura 9 – Página inicial DATAWISE 

Ao acessar o projeto desejado, o usuário visualizará os dashboards. 

 

Figura 10 – Lista de dashboards 

Cada dashboard contém as informações e descrições necessárias e que podem 

ser visualizadas ao passar o cursor (Figuras 11 e 12):  
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Figura 11 – Descrição dos campos 1 

 

 

Figura 12 – Descrição dos campos 2 

Como padrão, os dashboards apresentarão os dados utilizando a base inteira. 

Para definir um período específico, utilizar a barra de filtros à esquerda 

selecionando em “Período” – “Seleção de Datas” e, em seguida, as datas de 

início e de fim, para mudar a apresentação do dashboard.  
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Figura 13 – Seleção de datas 

O ícone “Informação” detalhará as opções de data selecionadas: 

 

Figura 14 – Informação sobre datas 

Também é possível visualizar os dashboards em tela cheia, clicando no botão 

“Tela Cheia”, no canto inferior direito da tela.  

 

Figura 15 – Exibição em tela cheia 

Da mesma forma, a ferramenta possibilita o download dos dashboards em PDF 

ou como imagem. As opções de dados, tabela de referência cruzada ou pasta 
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de trabalho do Tableau estão desabilitadas. 

 

Figura 16 – Gerar PDF dos dashboards 

O ícone “compartilhar” permite a geração de links para a visualização do mesmo 

dashboard apenas para usuários que possuem acesso ao DATAWISE, sendo 

impossível a usuários sem acesso visualizar o dashboard. 

 

Figura 17 – Compartilhamento de link do dashboard 

A plataforma possui uma barra de atalhos que permite o acesso aos projetos 

adquiridos em qualquer pasta ou dashboard. Caso não interesse a apresentação 

dessa barra de atalhos, o usuário deve selecionar o ícone indicado na figura para 

minimizar a barra. Ao selecionar o ícone da B3, será redirecionado à página 

inicial do DATAWISE. 
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Figura 18 – Barra de atalhos 

 

Caso tenha alguma dúvida, entre em contato conosco pelo telefone 2565-7907 

ou e-mail datawise@b3.com.br. 

mailto:datawise@b3.com.br
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