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A situação global da pandemia não sofreu significativa alteração no dia de ontem. O mundo já contabiliza
932605 casos confirmados e 46809 mortes, segundo a Johns Hopkings University. É possível destacar, no
entanto, a proximidade em que se encontram os principais países da Europa do pico de casos.
Aparentemente, o lockdown promovido na Itália tem posto freios à expansão do número de casos. O
destaque negativo de ontem foi mais um recorde de mortes na Espanha: 923 vítimas.
A China ganhou notoriedade no noticiário ao imprimir medidas restritivas em regiões que já haviam
passado por quarentena no passado, o que gerou receios sobre uma segunda onda de expansão do
coronavírus no país. Além disso, há desconfiança sobre a fidedignidade dos dados divulgados, engendrando
até mesmo ações da inteligência americana para averiguar possíveis acobertamentos de casos e mortes
pelo governo chinês. [https://bloom.bg/3bLXw1C].
Em território americano, vimos mais um dia de forte expansão no número de casos e uma situação
gravíssima no estado de Nova Iorque, o qual contabiliza isoladamente mais de 1300 mortes. Os casos
confirmados no país chegaram a 213372.
No Brasil, há grande preocupação com a subnotificação dos casos. Somente no estado de São Paulo, 16 mil
testes estão represados, esperando confirmação. Contam entre eles cerca de 200 óbitos suspeitos. Segundo
matéria da Folha de São Paulo, profissionais da saúde estimam que a cada 1 caso reportado, haja cerca de
outros 30 não notificados. Isso não se deve somente à falta de celeridade de diagnóstico, mas a falta de
uniformidade nacional na criação do diagnóstico. [https://bit.ly/3bJq7V7]
O país já prevê, na voz do ministro Mandetta, um mês de Abril extremamente complicado, com leitos de UTI
insuficientes para atendermos todas as demandas. Como fator complicador, Equipamentos de Proteção
Individual – luvas e máscaras, por exemplo – estão se esgotando e suas importações, dadas como certas,
foram canceladas pelos chineses; efetivamente, eles não conseguiram cumprir com a oferta dos produtos
dentro do prazo.
O Brasil conta com 6931 casos confirmadas e 244 mortes por coronavírus.
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Disclaimer
1) Este relatório foi preparado pela XP Investimentos CCTVM S.A. (“XP Investimentos”) e não deve ser considerado um relatório de análise para os fins do artigo 1º da
Instrução CVM nº 483, de 6 de julho de 2010.
2) Este relatório tem como objetivo único fornecer informações macroeconômicas e análises políticas, e não constitui e nem deve ser interpretado como sendo uma
oferta de compra/venda ou como uma solicitação de uma oferta de compra/venda de qualquer instrumento financeiro, ou de participação em uma determinada
estratégia de negócios em qualquer jurisdição. As informações contidas neste relatório foram consideradas razoáveis na data em que ele foi divulgado e foram obtidas
de fontes públicas consideradas confiáveis. A XP Investimentos não dá nenhuma segurança ou garantia, seja de forma expressa ou implícita, sobre a integridade,
confiabilidade ou exatidão dessas informações. Este relatório também não tem a intenção de ser uma relação completa ou resumida dos mercados ou
desdobramentos nele abordados. As opiniões, estimativas e projeções expressas neste relatório refletem a opinião atual do responsável pelo conteúdo deste relatório
na data de sua divulgação e estão, portanto, sujeitas a alterações sem aviso prévio. A XP Investimentos não tem obrigação de atualizar, modificar ou alterar este
relatório e de informar o leitor.
3) O responsável pela elaboração deste relatório certifica que as opiniões expressas nele refletem, de forma precisa, única e exclusiva, suas visões e opiniões pessoais,
e foram produzidas de forma independente e autônoma, inclusive em relação a XP Investimentos.
4) Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da XP Investimentos, incluindo agentes autônomos da XP e clientes da XP, podendo
também ser divulgado no site da XP. Fica proibida a sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem
o prévio consentimento expresso da XP Investimentos.
5) A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer
responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste material ou seu conteúdo.
6) A Ouvidoria da XP Investimentos tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos com as soluções dadas pela
empresa aos seus problemas. O contato pode ser realizado por meio do telefone: 0800 722 3710.
7) Para maiores informações sobre produtos, tabelas de custos operacionais e política de cobrança, favor acessar o nosso site: www.xpi.com.br.

