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1 DESCRIÇÃO DO PRODUTO DENTRO DO SERVIÇO DATAWISE  

*Os dashboards em cinza são específicos para um tipo de contratante como, por exemplo, o 

Dashboard de Emissores e Holders são destinados para empresas listadas, o PQO para corretoras 

e Panorâmico de listados e Ranking Clientes para Buyside.  

O produto DATAWISE foi criado pela B3 com o intuito de ajudar seus clientes 

nas tomadas de decisões estratégias consolidando diversas informações 

confiáveis e/ou sensíveis na forma de painéis interativos (DATAWISE Dashboard 

e Insights) e de relatórios (DATAWISE Reports).  É válido ressaltar que, de acordo 
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com a Política Comercial do serviço DATAWISE, não é permitida a distribuição ou 

redistribuição das informações contidas no serviço.  

Cada um desses módulos pode ser contratado separadamente assim como 

os seus produtos (dashboards e relatórios individuais), de acordo com o desejo e 

necessidade dos clientes. Os painéis do Dashboards são painéis interativos e mais 

utilizados para análises do comportamento do segmento de ações, derivativos e 

futuros e aluguéis de ações. Por sua vez, os Insights também são painéis 

interativos, mas mais utilizados para análises do comportamento da pessoa física, 

enquanto os Reports são os relatórios com dados brutos (Data Report) ou 

relatórios trabalhados (Market Report), para análise de dados de negociação e 

pós-negociação de ativos, principalmente, do mercado de balcão.  

Nesse manual iremos mostrar o layout, as informações contidas e os filtros 

do dashboard de Ranking de Negociação Direta, que está presente no módulo 

DATAWISE Dashboards.   

2 DESCRIÇÃO DO DASHBOARD RANKING DE NEGOCIAÇÃO DIRETA  

O Ranking de Negociação Direta mostra todo o volume financeiro negociado na 

Bolsa, dentro da própria corretora - compras e vendas sendo feitas através de 

ordens diferentes de um mesmo participante - para os mercados de Ações 

(antigo Bovespa), de Derivativos e Futuros (antigo BMF) e Aluguel de ações 

(antigo BTB).  

O dashboard está dividido em dois painéis que permitem acompanhar as 

corretoras com maior volume de negociação direta e a sua evolução ao longo do 

tempo. A informação pode ser filtrada por mercadoria, instrumento e tickers. 

Categoria de investidor não está disponível por questões de compliance. 
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2.1 Painel Negociação Direta  

Este painel traz: 

• Uma visão geral de rankings de negociação realizado dentro da corretora; 

• O ranking das corretoras por montante financeiro negociado. 

 

2.2 Painel Série Temporal  

 A comparação é feita com base em até três participantes em uma linha temporal, 

que mostra a posição do participante em no gráfico do montante negociado 

dentro da própria corretora.  
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3 FILTROS DISPONÍVEIS  

3.1 Moeda  

 

Moeda – possibilidade de escolher, nas visões disponíveis, a moeda, sendo as 

opções BRL ou USD. A cotação é a de fechamento do dia observado. 

3.2 Métricas  

 

Métricas – Volume Financeiro e Quantidade de ações são as métricas disponíveis 

para visualização no Dash. 

Para Derivativos e Futuros (antigo segmento BM&F) – utilize quantidade de 

contratos para uma análise mais assertiva. 
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3.3 Período  

  

Período – base completa disponível de 25/08/2017 a 24/03/2020. A última data 

estará entre D-2 e D-3. 

Ao escolher a opção de seleção de datas no filtro de período ele permite escolher 

data início e data fim. 

 

Ao escolher a opção de últimos 30 dias ele trará informações dos últimos 30 dias 

corridos. 

3.4 Mercadoria  

 

Mercadoria – permite que o usuário escolha uma mercadoria específica. 

Normalmente a mercadoria são as quatro primeiras letras que compõem o 

instrumento, incluindo ações à vista, opções e termos. 

3.5 Vencimento  
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Vencimento – valido para opções de compra e venda e seus respectivos 

exercícios, permite escolher datas com vencimentos específicos. Ao escolher 

9999-12-31 (default), são excluídos esses instrumentos da análise.  

3.6 Tickers  

 

Ticker – permite escolher o ticker da ação que será analisada. Estarão disponíveis 

todos os ativos negociados na data de análise.  Você pode escolher visualizar 

tanto um por vez, quanto todo o mercado. Para isso, basta retirar o filtro. 

3.7 Instrumento  

 

Instrumento – os diferentes tipos de instrumentos estão disponíveis para filtro e 

podem acabar sendo excluídos caso um filtro anterior tenha sido selecionado (Ex: 

ao selecionar o ticker PETR4, só aparecerá Instrumento à Vista). Caso seja 

escolhido um filtro de instrumento antes dos demais, mercadorias e tickers serão 

filtrados da mesma forma que o exemplo anterior. 

 Assim como o filtro de Categoria Investidor, ao clicar e manter pressionada a 

tecla “Ctrl”, é possível selecionar mais de um instrumento ao mesmo tempo.  
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3.8 Tipo de Negócio  

 

Número de Negócios – separa, em faixas de volume financeiro (0 a 50; 100 a 

1000; 1000 a 5000; 5000 a 10000; acima de 10000) o número de negócios. 

Dessa forma, por exemplo, o número de negócios feito entre 100 mil reais e 1 

milhão de reais foi de 108.3 mil. Ao clicar nas faixas, os valores e filtros são 

recalibrados. 

Para Derivativos e Futuros (antigo segmento BM&F), é usado o volume de 

contratos ao invés de volume financeiro. 

4 EQUIPES DE ATENDIMENTO  

Dê um passo importante e otimize a sua tomada de decisão com nossos produtos 

e caso de dúvidas contate a nossa equipe.   

 

  

 


