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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 Fluxo Investidor de Listados (BOVESPA), que está presente no 

módulo DATAWISE Dashboards.   

2 DESCRIÇÃO DO DASHBOARD FLUXO DE INVESTIDOR DE LISTADOS 

O Fluxo de Investidor de listados (Bovespa) traz uma visão exclusiva para Renda 

Variável, mostrando em visões macro como está o nível de investimento para 

cada segmento presente hoje no mercado da B3. 

É o único dashboard que abre a categoria de investidor em mais classificações 

além das 5 classificações tradicionais que utilizamos (investidor não residente, 

pessoa física, pessoa jurídica e instituição financeira), dando mais detalhes do que 

compõe cada grupo. 

Essas categorias são separadas em pessoa física (clube de investimentos e pessoa 

física), Institucional (Companhias Seguradores, Fundos de Pensão e Fundos 

Mútuos), Investimento estrangeiro (pessoas jurídicas estrangeira), Instituições 
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Financeiras (Bancos Comerciais, Bancos de Investimentos, Distribuidoras e 

Corretoras), Empresas (Empresas Privadas e Públicas) e Outros (Outras pessoas 

jurídicas) 

O dashboard apresenta 5 painéis, que permitem entender em detalhes a 

movimentação de um período contra o outro e avaliar a exposição que um 

determinado segmento está tendo durante os períodos. 

É recomendado para quem antes utilizava o relatório CBLC do Boletim Diário para 

acompanhar esses dados. 

2.1 Painel de detalhes acumulado por mês  

 

Nesse painel é possível ter uma visão geral do total acumulado de compras e 

vendas, apenas compras, apenas vendas e saldo de todas as categorias de 

investidores e suas respectivas granularidades.  
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2.2 Painel Comparativo  

 

Nesse painel é possível fazer a comparação de apenas compras, apenas vendas, 

saldo de vendas (compras – vendas) e total de compras em dois períodos 

distintos.  

Além de apresentar as informações citadas acima, é disponibilizado também uma 

visão facilitada do comportamento dos investidores através do gráfico de 

período, que faz a junção de todas as categorias, ou ainda pelo gráfico que analisa 

unicamente uma categoria de investidor proporcionando assim, informações 

mais específicas.  

É válido mencionar que ao passar o cursor pela tela é possível abrir as 

informações do gráfico para se obter mais detalhes, como pode ser visto abaixo:  
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2.3 Painel de Período e Movimento  

 

Nesse painel é possível ter visões mais gráficas em relação ao comportamento 

das categorias de investidores em compra e venda separadas no dia de escolha, 

últimos sete dias, últimos 14 dias e últimos 30 dias.   

É possível também escolher apenas uma categoria para obter informações mais 

específicas do grupo a ser analisado.  
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2.4 Painel de Exposição e Participação  

 

Nesse painel é possível analisar o comportamento de uma ou mais categorias de 

investidor (Empresas, Instituições Financeiras, Institucional, Investidor 

Estrangeiro, Pessoa Física e Outros) e analisar o saldo futuro, saldo à vista e a 

exposição líquida deles em forma de gráficos separados.  

 No gráfico localizado abaixo desse painel, é possível verificar a participação das 

categorias de investidores separadas por bimestres.  
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2.5 Painel de Volume Total Médio  

 

Nesse painel é possível acessar o volume total e médio das negociações do 

segmento de listados, que estão separados em integralização e resgate, opções 

de compra, opções de venda, termo e à vista permitindo analisar o seu 

comportamento ao longo do tempo.  

É válido ressaltar que nesse painel é possível avaliar dias de um mês específico 

para entender como foi a volumetria de um mês em específico, para isso basta 

clicar em uma das colunas por mês que ao lado se abrirá o volume diário como 

demonstrado abaixo:  
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3 FILTROS  

3.1 Moeda  

 

Um dos primeiros dashboards do DATAWISE a contar com essa opção, moedas 

permite visualizar os dados em dólar ou real, sendo que a cotação do dólar é da 

data de referência. 

3.2 Data de Referência  

 

Essa data permite escolher um dia para ser usado de referência no mês de análise. 

Normalmente é comparado o dia selecionado com o resto do mês, de forma 

retroativa. 

3.3 Filtrar Visão  

 

Permite escolher entre as visões de dados dentro do dashboard: Compras; 

Vendas; Saldo (Compras – Vendas); Total (Compras e Vendas). 

3.4 Período  

    

Períodos podem ser escolhidos de forma a serem comparados na análise. 
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3.5 Investidor  

 

Permite a escolha da categoria de investidor, que é separada em Empresas, 

Instituições Financeiras, Institucional, Investidor Estrangeiro, Outros e Pessoas 

Físicas.  

4 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:   

 

  

 


