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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 
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e Insights) e de relatórios (DATAWISE Reports).  É válido ressaltar que, de acordo 

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 Estoque, que está presente no módulo DATAWISE 

Dashboards.   

2 DESCRIÇÃO RANKING DE ESTOQUE  

O Ranking de Estoque mostra todo o volume financeiro custodiado pelos 

participantes na B3, assim como o que está em posição em aberto para ser 

liquidado. Da parte de BMF, somente o ativo OZ1 (Ouro) está disponível para 

consulta de custódia, enquanto os demais ativos desse mercado estão com a 

posição em aberto. 

O dashboard de Custódia está dividido em três painéis, enquanto o de 

posição em aberto possuí quatro painéis que permitem acompanhar a 

porcentagem da presença de cada uma das corretoras e a sua evolução entre um 
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período e outro. Esta informação pode ser filtrada por mercadoria, instrumento, 

tickers, ativos e categoria de investidor. 

O dashboard permite que o usuário, caso seja um participante, possa 

acompanhar a evolução da custódia na Bolsa e analisar quais são as casas mais 

relevantes por mercadoria, instrumento e mercado. 

3 ESTOQUE BMF E BOVESPA – CUSTÓDIA 

Os dashboards do segmento de listados (BOVESPA) e Derivativos e Futuros 

(BTB) possuem informações de custódia divididos do seguinte módulo:  

3.1 Painel consolidado 

Neste painel é possível ter acesso às informações deste dashboard de 

maneira compilada como:  

• Uma visão geral de ranking por maior volume financeiro custodiado a 

nível de granularidade, sendo por data de posição, mercadoria e ticker; 

• O ranking de posições dos participantes por saldo em custódia ou 

quantidade de contratos; 

• A possibilidade de visualizar a distribuição da custódia por valor 

financeiro ou quantidade de contratos - com base na categoria de 

investidor, participante ou ativo custódia. 
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3.2 Comparativo 

Neste painel a comparação é feita com base no desempenho de 

participantes em uma análise de dois períodos, mostrando se o participante 

aumentou, estabilizou ou caiu de posição, em relação a posição de custódia. 

 

3.3 Série Temporal Ranking 

Neste painel a comparação pode ser feita com base em até três 

participantes em uma linha temporal, apresentando a posição de cada 
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participante no gráfico e a performance de valor financeiro custodiado para o 

período. 

 

4 ESTOQUE BMF E BOVESPA - POSIÇÃO EM ABERTO 

Os dashboards do segmento de listados (BOVESPA) e Derivativos e Futuros 

(BTB) possuem informações de custódia divididos do seguinte módulo:  

4.1 Consolidado 

Neste painel é possível ter acesso às informações deste dashboard de 

maneira compilada como:  

• Uma visão geral de ranking das posições em Aberto, a nível de 

granularidade sendo, por data de posição, mercadoria, ticker, valor 

financeiro e quantidade de ações. 

•  A visualização da distribuição da posição em aberto, por valor financeiro 

ou quantidade de contratos - com base na categoria de investidor, 

participantes ou instrumento.  
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4.2 Comparativo 

Neste painel a comparação é feita com base no desempenho de 

participantes em uma análise de dois períodos, mostrando se o participante 

aumentou, estabilizou ou caiu de posição, em relação a posição de aberto. 

 

4.3 Comparativo Filtro independente    

Neste painel a comparação é feita com foco no confrontamento dos dados 

filtrados por período, mostrando se o participante aumentou, estabilizou ou caiu 

de posição. 
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4.4 Série Temporal 

Neste painel a comparação é feita com base em até três participantes em 

uma linha temporal, apresentando a posição de cada participante no gráfico e a 

performance de valor financeiro em aberto para o período. 
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5 ESTOQUE BTB  

5.1 Consolidado  

Neste painel é possível ter acesso às informações deste dashboard de 

maneira compilada como:  

• Uma visão geral de ranking de Estoque, a nível de granularidade sendo, 

por data de posição, mercadoria, ticker, valor financeiro e quantidade de 

ações. 

•  A visualização da distribuição por valor financeiro ou quantidade de 

contratos - com base na categoria de investidor ou participante.  

 

5.2 Comparativo  

Neste painel a comparação é feita com base no desempenho de 

participantes em uma análise de dois períodos, mostrando se o participante 

aumentou, estabilizou ou caiu de posição, em relação a posição de aberto. 
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5.3 Comparativo Filtro Independente  

Neste painel a comparação é feita com foco no confrontamento dos dados 

filtrados por período, mostrando se o participante aumentou, estabilizou ou caiu 

de posição. 
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6 FILTROS 

6.1 Data da Posição   

 

Data Posição – Ao escolher a data, é possível verificar a posição naquele dia. 

6.2 Mercadoria  

 

Mercadoria – Este filtro permite que o você escolha uma mercadoria específica. 

Normalmente a mercadoria são as quatro primeiras letras que compõem o 

instrumento, incluindo ações à vista, opções e termos. 

6.3 Tickers  

 

Tickers – Este filtro permite que você escolha o ticker da ação que será analisada. 

Estarão disponíveis todos os ativos negociados na data de análise, sendo que só 

pode ser escolhido ou um ticker por vez, ou a visualização de todo o mercado 

(ao retirar o filtro). 

6.4 Natureza da Operação  

 

Natureza Operação – Filtro para tipo de operação feita(compras ou vendas) e 

análise do volume de cada. 
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6.5 Métricas  

 

Métricas – “Volume Financeiro” e “Quantidade de ações” são as métricas 

disponíveis para visualização no Dashboard. 

Para BM&F – Utilize quantidade de contratos para uma análise mais assertiva. 

6.6 Categoria de Investidor  

 

Categoria Investidor – Os diferentes tipos de investidores estão nas mesmas 

cores dos demais dashsboards e têm seus percentuais distribuídos conforme o 

volume de negociação e os filtros escolhidos. É possível utilizar as categorias 

como filtro com apenas um clique. Ao clicar e mantenha pressionada a tecla “Ctrl” 

para selecionar mais de um público ao mesmo tempo. 

6.7 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 pressionado a tecla “Ctrl”, é possível 

selecionar mais de um instrumento ao mesmo tempo.  
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6.8 Tipo de Negócio  

 

Tipo de Negócio – Separado entre compras e vendas ou com repasse e sem 

repasse, é possível observar com este filtro quais os participantes que possuem 

maior nível de negociação de cada tipo para determinados cenários filtrados. 

 

7 ADICIONAIS 

7.1 Agrupamentos 
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Agrupamentos – Nas listas existentes do dashboard de negociação, onde estão 

listados os participantes, é possível agrupar algumas instituições com base em 

Grupo Economico (Ex.: XP Inc, composto pela corretora XP, Rico e Clear). Para 

realizar o agrupamento, para clicar e selecionar as casas que deseja, mantendo a 

tecla “Ctrl” pressionada o tempo todo. Ao finalizar a escolha, aproxime o mouse 

para visualizar o menu com diferentes opções: “Keep Only”, “Exclude” e um 

símbolo que parece um clipe (Group Member). Ao clicar em “Group Member”, o 

novo agrupamento aparece no ranking com o nome de todas as casas que o 

compõem. Os valores continuam sendo influenciados pelos filtros selecionados. 

8 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.   

 

  


