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1 DESCRIÇÃO DO PRODUTO DENTRO DO SERVIÇO DATAWISE  

 

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

em relação a tomadas decisões estratégias consolidando diversas informações 

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

e Insights) e de relatórios (DATAWISE Reports). Faz-se válido informar que como 

presente na Política Comercial o serviço DATAWISE não permite a distribuição ou 

redistribuição de informações.  

Cada um desses módulos pode ser contratado separadamente, assim como 

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

do cliente. Através dos painéis interativos é possível analisar o comportamento 

dos segmentos de Ações (Bovespa), de Derivativos e Futuros (BMF) e Aluguel de 

ações (BTB) através do DATAWISE Dashboard ou da pessoa física através do 

DATAWISE Insights. Enquanto, no DATAWISE Reports, poderá analisar os dados 

de negociação e pós-negociação de ativos, principalmente, do mercado de 

DATAWISE

DATAWISE DASHBOARDS DATAWISE INSIGHTS

Visão Geral do 

Mercado 

Raio X de 

investimentos

Poupança
Agências 

Bancárias
Aposentados Municípios 

Indicadores 

Regionais 
Market Share 

Prospecção 

Regional 

DATAWISE REPORTS 



 

 

VISÃO GERAL DE MERCADO 
DATAWISE INSIGHTS 

 

5  INFORMAÇÃO INTERNA – INTERNAL INFORMATION 

balcão através de relatórios com dados brutos (Data Report) ou relatórios 

trabalhados (Market Report). 

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

do dashboard Indicadores Regionais, que está contido do módulo DATAWISE 

Insights.  

2 DESCRIÇÃO GERAL DOS PAINÉIS DISPONÍVEIS  

O produto Visão Geral de Mercado do DATAWISE Insights mostra 

informações mais detalhadas sobre a distribuição da população brasileira e 

permite um melhor entendimento do público potencial para consumo de 

produtos provenientes do mercado de capitais por compilar informações 

provenientes tento dos mercados atendidos pela B3 como dados públicos 

provenientes do IBGE, Previdência Social e IRPF permitindo uma melhor análise 

das informações e realizar o acompanhamento delas ao longo do tempo. 

O produto de Visão de Mercado é dividido em População Brasileira, Série 

Histórica da População Brasileira, Investimentos Brasileiros, Série Histórica 

Classificação B3 e Série Histórica Tipo Bens e Direitos.  
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3 PAINEL POPULAÇÃO BRASILEIRA 

Fonte: IBGE, Previdência Social e IRPF 

Nesse painel é possível visualizar a distribuição da população brasileira e o 

universo potencial de investidores tendo na primeira visão o número da 

população em milhares e na segunda visão em relação a porcentagem da 

população.  

3.1 Filtros de População Brasileira  

3.1.1 Tipos de pessoa física 
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Fonte: IBGE, Previdência Social e IRPF 

Separa os tipos de investidores em pessoas menores de 14 anos, fora da força 

de trabalho, pessoas desocupadas, pessoas ocupadas, aposentados, ocupados 

mais aposentados, isentos de IR, declaração de IR simples e Declarantes de IR 

completa.  

Levando em consideração que a Informação de aposentados contempla o 

público por idade, tempo e invalidez. 

3.1.2 Data  

 
 

Permite analisar dados no período de 2012 e os dashboards são atualizados 

anualmente.  
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4 PAINEL SÉRIE HISTÓRICA DA POPULAÇÃO BRASILEIRA 

Fonte: IBGE, Previdência Social e IRPF 

Em série histórica é possível visualizar graficamente o valor absoluto 

(milhares), o percentual em relação ao total da população (%) e o percentual em 

relação às variáveis inseridas (%) dos aposentados, declarantes de IR- Completa, 

declarantes de IR-Simples, declarantes de IR, isentos de IR, ocupados e 

aposentados, pessoas desocupadas, pessoas ocupadas e população.  

4.1 Filtro de Série Histórica da População Brasileira 

4.1.1 Data  

 
 

Permite analisar dados no período de 2012 e os dashboards são atualizados 

anualmente.  
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4.1.2 Tipo de pessoa física  

 

O filtro disponível permite visualizar as informações dos painéis acima em 

relação a aposentados, declarantes de IR- Completa, declarantes de IR-Simples, 

declarantes de IR, isentos de IR, ocupados e aposentados, pessoas desocupadas, 

pessoas ocupadas e população 14 anos, pessoas desocupadas, pessoas ocupadas 

e população.  

5 PAINEL INVESTIMENTOS BRASILEIROS 

Fonte: IBGE, Previdência Social, IRPF e Agrupamento B3 (elaboração própria) 

O painel de investimentos brasileiros permite que veja e analise a distribuição 

de bens e direito e cadernetas de poupança por anos em relação aos tipos de 
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bens diretos como empresas, imóvel/terreno, fundos, renda fixa, ações, entre 

outros.  

5.1 Filtro de Investimentos Brasileiros  

5.1.1 Data  

 

Permite filtrar os dados desde 2007 a 2018  

5.1.2 Bens e Direitos e Caderneta de Poupança  

 
 

 

 

Fonte: IBGE, Previdência Social, IRPF e Agrupamento B3 (elaboração própria) 



 

 

VISÃO GERAL DE MERCADO 
DATAWISE INSIGHTS 

 

11  INFORMAÇÃO INTERNA – INTERNAL INFORMATION 

Permite visualizar a distribuição de bens e direitos e a caderneta de poupança 

em imóveis/terreno, empresas, moeda, fundos, renda fixa, veículos, ações, outro 

e joia, outros, poupança e poupança de IRPF.   

6 PAINEL SÉRIE HISTÓRICA CLASSIFICAÇÃO B3 

Fonte: IBGE, Previdência Social, IRPF e Agrupamento B3 (elaboração própria) 

Em série histórica é possível visualizar graficamente a distribuição de bens e 

direitos dos brasileiros em valor absoluto (R$ - Bilhões), o percentual em relação 

ao total de distribuição de bens e direitos dos brasileiros (%) e o percentual em 

relação às variáveis inseridas (%) dos parâmetros selecionados no filtro.  

6.1 Filtros de Série histórica classificação B3:  

6.1.1 Bens e Direitos (Classificação B3)  
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Permite visualizar a distribuição de bens e direitos e a caderneta de poupança 

em imóveis/terreno, empresas, moeda, fundos, renda fixa, veículos, ações, outro 

e joia, outros, poupança e poupança de IRPF em uma série temporal.  

 

7 PAINEL SÉRIE HISTÓRICA DE BENS/DIREITOS 

Fonte: IBGE, Previdência Social e IRPF 

Em série histórica é possível visualizar graficamente a distribuição de bens e 

direitos dos brasileiros em valor absoluto (R$ - Bilhões), o percentual em relação 

ao total de distribuição de bens e direitos dos brasileiros (%) e o percentual em 

relação às variáveis inseridas (%) dos parâmetros selecionados no filtro.  

7.1 Filtros de Série histórica de Bens/Direitos 

7.1.1 Tipo do Bem/Direito  
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Podem ser analisados na série histórica de 2007 a 2018 os bens e direitos 

advindos de dados dos marcados atendidos pela B3 como ações (inclusive as 

provenientes de linha telefônica), aplicação de renda fixa (CDB. RDB e outros), 

fundo de investimento financeiro (FIF), fundo de Investimento Imobiliário, fundo 

de Longo Prazo, entre outros.  

Como também dados advindos de fontes externas como IBGE, previdência 

social e IRPF como apartamentos, crédito decorrente de empréstimos, bens 

relacionados ao exercício da atividade autônoma, veículos, benfeitoria, crédito 

decorrente de alienação, direito de autor.de inventor e patente, direito de lavra e 

assemelhado, entre outros. 

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.   

 

  

 

 


