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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 

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

trabalhados (Market Report). 
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Nesse manual iremos mostrar o layout, as informações contidas e os filtros 

do dashboard Prospecção de Investidores, que está contido do módulo 

DATAWISE Insights.  

2 DESCRIÇÃO GERAL DOS PAINEIS DISPONÍVEIS  

O produto Prospecção de investidores do DATAWISE Insights permite a 

construção de métricas personalizadas para um melhor entendimento do público 

potencial e onde localizam por compilar informações provenientes de outros 

produtos do DATAWISE Insights em dois painéis interativos, o Comparativo 

Regional Geral e o Ranking por Região.  

Os dados para a construção desses painéis são provenientes de dados públicos 

disponibilizados pelo Banco Central, Previdência Social, Receita Federal e IBGE 

em conjunto com dados da B3.  

3 PAINEL COMPARATIVO REGIONAL GERAL  

Fonte: Banco Central, Previdência Social, IBGE e Receita Federal  
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Nesse painel é possível obter uma visão geral (UF) ou específica (Municipal) em 

relação a razão do numerador e denominador escolhidos a dispersão desses 

parâmetros e como está a distribuição de cadastro ativos em corretoras por idade 

e gênero.  

As cores dispostas no mapa são com relação a razão entre o numerador e o 

denominador escolhido e é possível interagir com o mapa e passar o cursor na 

tela para obter mais informações sobre as regiões como podemos visualizar na 

imagem abaixo:  

 

Fonte: Banco Central, Previdência Social, IBGE e Receita Federal 

Em relação as cores dispostas no gráfico de dispersão representam as unidades 

federativas e como os exemplo anterior ao passar o cursor abre mais 

informações sobre o município como podemos visualizar abaixo:  

 

Fonte: Banco Central, Previdência Social, IBGE e Receita Federal 
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4 PAINEL COMPARATIVO RANKING POR REGIÃO  

 

Fonte: Banco Central, Previdência Social, IBGE e Receita Federal 

Através desse painel é possível ter uma visão geral de como está o rankiamento 

das regiões à nível de Unidade Federativa até o de município em relação a razão 

do numerador e denominador escolhido.   

5 FILTROS  

5.1 Numerador e Denominador 

  

As informações podem ser filtradas em Saldo Poupança, Saldo Poupança de 

curto prazo, Saldo Poupança de longo prazo, somatório de bens e direitos, saldo 

estoque de Equities, Declarantes de IRPF, População, Agências, Aposentados 

e Cadastro Ativos.  

5.2 Data  

 



 

 

Prospecção de investidores 
DATAWISE INSIGHTS 

 

7  INFORMAÇÃO INTERNA – INTERNAL INFORMATION 

É possível filtrar a informação por ano desde 2010 e o dashboard é atualizado a 

cada ano.  

5.3 Unidade Federativa  

 

É possível selecionar regiões geográficas a nível de estado como SP, RJ BA, 

GO, MT, entre outros.  

5.4 Mesorregião  

 

Em mesorregião é possível selecionar as informações como Agreste Alagoano, 

Agreste Paraibano, Agreste Pernambucano, Baixo Amazonas, Centro-Sul 

paranaense, entre outros.  

5.5 Microrregião  

 

Em microrregião é possível selecionar as informações como Piracicaba, Alto do 

Pantanal, Alto Solimões, Amparo, Bom despacho. Borborema Potiguar, entre 

outros.  

5.6 Município  

 

Em microrregião é possível selecionar as informações como Saltinho, Acauã, 

Piracicaba. Abaeté, Água Doce, Nazaré, Natal, entre outros.  
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6 MÉTRICAS  

6.1 Estoque de Equities  

As informações de estoque de Equities, PF, fazem referência ao último dia útil 

de dezembro de cada ano e constituem informações como ações à vista, FII, 

ETF de RV, BDR Não Patrocinado, BDR Patrocinado e Fundo de Investimentos.  

6.2 Aposentados  

Os dados considerados em aposentados foram de aposentados por idade e 

tempo e em relação ao período o saldo de caderneta de poupança de longo 

prazo representa o menor valor observado do saldo total da caderneta de 

poupança em uma janela móvel mensal de 12 meses, enquanto o de curto prazo 

representa a diferença entre o saldo total da caderneta de poupança e o valor 

observado da caderneta de Longo Prazo.  

Para os dados de aposentados provenientes da previdência social e para os 

anos de 2019 e 2020 foram replicados os números de 2018.  

6.3 Cadastro ativos  

Em cadastro ativo trazemos a visão fechamento anual, PF, que possuem status 

ativo de cadastro em corretora (sem verificação de posição). 

6.4 População  

Para os dados de população provenientes do IBGE para o ano de 2020 foram 

replicados os números de 2019.  

6.5 Bens e Direitos  

Para os dados de declarantes do IRPF/Bens e Direitos provenientes de Receita 

Federal para os anos de 2018 a 2020 foram replicados os números de 2017.  
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7 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.   

 

  

 

 


