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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 Panorâmico de Listados, que está presente no módulo 

DATAWISE Dashboards.   

2 DESCRIÇÃO DO DASHBOARD PANORÂMICO DE LISTADOS   

O dashboard de Panorâmico de listados apresenta 6 painéis, que permitem ao 

usuário visualizar e analisar informações relevantes dos mercados atendidos pela 

B3 para servir como insumo na definição de estratégias e auxiliar nas decisões de 

investimentos.  
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2.1 Painel Decomposição de Fluxos – Listados  

 

A tabela na parte superior demostra o Volume de Compra, Venda e Saldo de cada 

Categoria Investidor para todos os tickers. É possível fazer a classificação das 

colunas em ordem crescente ou decrescente, possibilitando a visualização 

eficiente a respeito do comportamento de cada Categoria Investidor para os 

volumes de compra/venda e saldo.  

Os gráficos na parte inferior demonstram os top 10 tickers em Volume Compra, 

Volume Venda e Saldo respectivamente. Para cada ticker é demonstrado a 

posição no ranking no dia de cada métrica (Volume Compra, Venda e Saldo) da 

Categoria Investidor escolhida pelo usuário.  
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2.2 Painel Decomposição de Fluxos – Aluguel de Ações  

 

A tabela na parte superior demostra o Volume Tomador, Doador e Saldo de cada 

Categoria Investidor para todos os tickers. É possível fazer a classificação das 

colunas em ordem crescente ou decrescente, possibilitando ao cliente uma 

visualização eficiente a respeito do comportamento de cada Categoria Investidor 

para os volumes tomador/doador e saldo. 

Os gráficos na parte inferior demonstram os top 10 tickers em Volume Compra, 

Volume Venda e Saldo respectivamente. Para cada ticker é demonstrado a 

posição no ranking no dia de cada métrica (Volume Tomador, Doador e Saldo) 

da Categoria Investidor escolhida pelo usuário. 
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2.3 Painel Ranking de Estoque Custódia – Listados  

 

A tabela demostra o Volume Tomador, Doador e Saldo de cada Categoria 

Investidor para todos os tickers. É possível fazer a classificação das colunas em 

ordem crescente ou decrescente, possibilitando ao cliente uma visualização 

eficiente a respeito do comportamento de cada Categoria Investidor para os 

volumes tomador/doador e saldo. 

2.4 Painel Ranking de Estoque – Aluguel de Ações 
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A tabela demostra o Volume de Compra, Venda e Saldo de cada Categoria 

Investidor para todos os tickers. É possível fazer a classificação das colunas em 

ordem crescente ou decrescente, possibilitando ao cliente uma visualização 

eficiente a respeito do comportamento de cada Categoria Investidor para os 

volumes de compra/venda e saldo.  

A tabela demostra o Volume de Compra, Venda e Saldo de cada Categoria 

Investidor para todos os tickers. É possível fazer a classificação das colunas em 

ordem crescente ou decrescente, possibilitando ao cliente uma visualização 

eficiente a respeito do comportamento de cada Categoria Investidor para os 

volumes de compra/venda e saldo. 

2.5 Painel Ranking de Estoque Posições em Aberto – Listados  

 

A tabela demostra o Volume de Compra, Venda e Saldo de cada Categoria 

Investidor para todos os tickers. É possível fazer a classificação das colunas em 

ordem crescente ou decrescente, possibilitando ao cliente uma visualização 

eficiente a respeito do comportamento de cada Categoria Investidor para os 

volumes de compra/venda e saldo. 



 

 

PANORÂMICO DE LISTADOS 
DATAWISE DASHBOARDS 

 

9  INFORMAÇÃO INTERNA – INTERNAL INFORMATION 

2.6 Painel Ranking de Estoque Posições em Aberto – Derivativos e Futuros 

 

A tabela demostra o Volume de Compra, Venda e Saldo de cada Categoria 

Investidor para todos os tickers. É possível fazer a classificação das colunas em 

ordem crescente ou decrescente, possibilitando ao cliente uma visualização 

eficiente a respeito do comportamento de cada Categoria Investidor para os 

volumes de compra/venda e saldo. 

 

3 FILTROS  

3.1 Período  

  

Período – Base completa: disponível de 25/08/2017 até a última data, que estará 

entre D-2 ou D-3. 
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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 ou últimos 7 dias ele trará informações 

dos últimos 30 dias corridos. 

3.2 Tipo de instrumento  

 

Tipo de instrumento- É possível selecionar instrumentos como o Cash, Common 

Stock, Corporate Bond, Exchange Traded Fund, Forward Eq, Index Option, Option, 

Option Exercise e Preferred Stock.  

3.3 Mercadoria  

 

Mercadoria – Permite que o usuário escolha uma mercadoria específica. 

Normalmente a mercadoria são as 4 primeiras letras que compõe o instrumento, 

incluindo ações à vista, opções e termos. 

3.4 Tickers  
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Ticker – permite escolher o ticker do instrumento que será analisada. Estarão 

disponíveis todos os ativos negociados na data de análise. Só permitido escolher 

um ticker por vez ou visualizar todo o mercado (ao retirar o filtro). 

3.5 Métricas  

 

Métricas – É possível selecionar a opção para que os dados sejam apresentados 

em Volume Financeiro (R$ mi) ou em Quantidade de Contratos.  

3.6 Participantes  

 

Participante – No painel Ranking de estoque é possível selecionar as 

informações de um participante em específico ou mais.  

 

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.   

 

  

 

 

 


