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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 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 Decomposição de Fluxos presentes no módulo DATAWISE 

Dashboards.  

 

2 DESCRIÇÃO DO DASHBOARD DECOMPOSIÇÃO DE FLUXOS  

O dashboard de Decomposição de Fluxos, disponível na visão do segmento 

de ações (Bovespa), Derivativos e Futuros (BM&F) e Aluguel de Ações (BTB), 

permite ao usuário avaliar a quebra entre compras e vendas para diferentes 

intervalos de períodos. A seleção disponível já traz uma avaliação dividida entre: 

Mensal, Anual e Livre. 

Além disso, há uma visão geral mostrando o acumulado negociado ao longo 

do tempo, considerando as diferenças entre compras e vendas (saldo) e o volume 

total. 
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Nessas visões o usuário terá um quadro com alguns dados adicionais. No 

caso da decomposição, será possível acompanhar as maiores negociações, 

divididas por investidores nacionais e internacionais. Na visão geral, haverá um 

quadro com o volume total de compras, vendas e seu saldo.  

 

3 PAINEL DECOMPOSIÇÃO COMPRA E VENDA – SELEÇÃO MENSAL 

O painel traz de maneira detalhada o volume financeiro de compra e venda, 

categorizadas por tipo de investidor. 

Apresenta as maiores negociações por três principais grandes grupos: 

Investidores Estrangeiros, Investidores Pessoa Física e Maiores corretoras. 

Também apresenta as informações por localização, sendo:  continental (para 

investidores estrangeiros) e estadual (para investidores PF). 

Volumes são agregados por período mensal. 
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4 PAINEL DECOMPOSIÇÃO COMPRA E VENDA – SELEÇÃO LIVRE 

O painel apresenta de maneira detalhada o volume financeiro de compra e 

venda, categorizadas por tipo de investidor. 

Volumes são agregados por período de escolha do usuário. 
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5 DECOMPOSIÇÃO COMPRA E VENDA – ANUAL 

O painel aborda de maneira detalhada o volume financeiro de compra e 

venda, categorizadas por tipo de investidor. 

Volumes são agregados por período anual. 
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6 DECOMPOSIÇÃO DE FLUXOS GERAL 

Na Decomposição de Fluxos Geral o dash apresenta de maneira detalhada o 

volume financeiro de compra e venda, categorizados por tipo de investidor. Com 

a análise dos saldos e do volume acumulado em uma série histórica. 

A primeira tabela apresenta a segregação do total de volume financeiro, de 

compra, venda e saldo de representação do volume líquido. 

Apresenta também o saldo dia a dia, por categoria investidor: Fundos, 

Instituição Financeira, Investidor Não Residente, Pessoa Física e Pessoa Jurídica. 

Além do volume acumulado e saldo para o período selecionado. 
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7 FILTROS  

7.1 Ano 

 

Escolha dos anos disponíveis na base. Se o ano escolhido for o atual, o Dash 

irá carregar até o período em que os dados estão disponíveis.  
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7.2 Mês 

 

Escolha o mês de um ano disponível na base. Caso o mês escolhido for o 

atual, os dados irão carregar até o dia com dados disponíveis. 

7.3 Período 

   

O filtro permite que o usuário possa escolher entre o período dos últimos 7 

dias, 30 dias ou “Seleção de Datas”, que será determinada pela Data Início e Data 

Fim. É possível selecionar toda a base disponível (a partir de agosto/2017) até D-

2, nesse caso. Ou então selecionar um único dia específico para entender aquele 

em maiores detalhes, usando os demais filtros para atingir uma maior 

granularidade de informação. 

7.4 Top 

 

É possível selecionar o nível do top mais negociado, que refletirá o volume 

no topo de cada classificação. 

7.5 Macro Produto (Somente para Futuro e Derivativos)  

 

Disponibiliza ao usuário categorias específicas de macro produto de 

contratos. 
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7.6 Mercadoria 

 

Filtro considerando as letras iniciais dos instrumentos da B3. 

7.7 Instrumento 

 

Separação por tipo de instrumento, considerando os mercados à vista, de 

opções, a termos, futuros, entre outros. 

7.8 Ticker 

 

Nível mais granular do dado, dá a possibilidade de filtrar o contrato utilizando 

seu código completo. 

 

8 MÉTRICAS 

8.1 Compras e Vendas B3 

  

As colunas ao lado, presente em todos os dashboards de 

quebra entre compras e vendas, é o total do valor de negociação 

B3 para aquele segmento e mercado. É interessante utilizá-las 

como parâmetro para comparar como estão as negociações dos 

públicos em geral, contra contratos e ativos específicos. Nisso, 

será possível entender se tal ativo é mais ou menos negociado 

por uma determinada categoria de investidor. 
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8.2 Top 5 em Compras e em Vendas  

 

 

 

 

Ao selecionar o Filtro Top, o usuário terá a escolha de avaliar o Volume mais 

negociado no top 3, 5 ou 10 maiores colocados, quando olhando para as 

classificações de investidor estrangeiro, pessoa física e maior corretora. 

8.3 Períodos 

 

 

Ao selecionar o Filtro Top, o usuário terá a escolha de avaliar o Volume mais 

negociado no topo 3, 5 ou 10 maiores colocados, quando olhando para as 

classificações de investidor estrangeiro, pessoa física e maior corretora. 

 

9 EQUIPES DE ATENDIMENTO  

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

produtos. Em caso de dúvidas contate a nossa equipe:   
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