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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 Instrumentos, que está presente no módulo 

DATAWISE Dashboards.   

2 DESCRIÇÃO DO DASHBOARD DE RANKING DE INSTRUMENTO 

O Ranking de Instrumentos mostra todos os instrumentos negociados na Bolsa, 

dando detalhe ao Volume Médio Diário Negociado (ADTV), Número de Negócios 

Diários (ADT) e Quantidade Média Negociada Diária (ADTQ) para os mercados de 

Bovespa, BM&F e BTB. 

O dashboard tem um único painel com todas as informações, o Ranking de 

Instrumentos. Por estar focado nos instrumentos, é o único que traz o subtipo de 

instrumento, uma classificação mais granular que permite avaliar os dados 

disponíveis. 
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3 PAINEL DO DASHBOARD  

O painel traz uma visão geral de ranking pela média diária dos Instrumentos mais 

negociados na bolsa, levando em consideração o montante financeiro. Sendo a 

granularidade a nível de ativo subjacente (mercadoria), instrumento financeiro, 

período, ticker e visão. 

 

 

4 FILTROS  

4.1 Período  

  

Período – Selecione um período entre 28/08/2017 e a última data, que estará 

entre D-2 ou D-3. 

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

data início e data fim. 
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Ao escolher a opção de últimos 30 dias ele trará informações dos últimos 30 dias 

corridos. 

4.2 Visão  

 

Permite escolher entre as visões de dados dentro do dashboard: Volume Médio 

Diário Negociado (ADTV); Número de Negócios Diários (ADT) e Quantidade 

Média Negociada Diária (ADTQ). 

4.3 Tipo de instrumento  

 

Tipo Instrumento – o filtro apresenta a classificação de instrumentos, da mesma 

forma que é apresentada no painel. Ao escolher, você pode rearranjar os 

instrumentos disponíveis. 

4.4 Sub Tipo Instrumento  

 

Sub Tipo Instrumento – Este filtro é mais granular. Ele abre em outras categorias, 

possibilitando análises mais especificas nesse ranking. 
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4.5 Mercadoria  

 

Mercadoria – Permite que o usuário escolha uma mercadoria específica. 

Normalmente a mercadoria são as quatro primeiras letras que compõe o 

instrumento, incluindo ações à vista, opções e termos. 

4.6 Vencimento  

 

Vencimento – Valido para opções de compra e venda e seus respectivos 

exercícios, permite escolher datas com vencimentos específicos. 

4.7 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 (ao retirar o filtro). 
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4.8 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.  

4.9 Faixas por ADTV, ADT ou ADTQ  

 

Faixas por ADTV, ADT ou ADTQ – com visão por investidor, é possível avaliar 

para cada barra a concentração do número de negócios, quantidade e volume 

financeiro diário.  
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A última barra, com mais de 1000 negócios, permite identificar os robôs que estão 

operando na bolsa e o que estão operando. Tudo para que você consiga visualizar 

quantos investidores fizeram até determinado volume de negócios e o que eles 

mais negociaram.  

5 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.   

 

  

 

 

 

 

 


