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Neste final de semana, o Brasil chegou a 162.699 casos confirmados e 11.123 mortes por COVID-19. O 

diagnóstico de diversas pesquisas é unânime de que ainda estamos muito longe de qualquer estabilização. 

Segundo estudo divulgado pela Universidade de São Paulo, devemos ter 400 mil casos até o início de junho, com 

mais de 20 mil mortes. A preocupação é compartilhada pelo Imperial College de Londres, que aponta para 

crescimento desenfreado de casos no Brasil caso medidas drásticas não sejam tomadas. (https://bit.ly/3bl93Ej 

[bit.ly], https://bit.ly/2YPYOW1 [bit.ly] e https://bit.ly/35PKXAl [bit.ly]) 

De fato, a doença vem se espraiando rapidamente por todo o território nacional. No final de semana, tivemos 

notícias preocupantes sobre o interior de São Paulo (45.444 casos e 3.709 mortes) e Amazonas (12.599 casos e 

1.004 mortes). Ao contrário do que anteriormente se pensava, a dinâmica de evolução do vírus nas pequenas 

cidades acontece em ritmo acelerado e independe de questões climáticas, segundo estudos. No interior de São 

Paulo, a ocupação dos leitos destinados aos infectados por coronavírus se aproxima de 70%. 

(https://bit.ly/2YWR9p7 [bit.ly], https://bit.ly/2YREALK [bit.ly] e https://glo.bo/35Rz25o [glo.bo]) 

O cenário internacional trouxe mensagens contraditórias. Embora Espanha (224.350 casos e 26.621 mortes), 

França (177.094 casos e 26.383 mortes) e Reino Unido (220.449 casos e 31.930 mortes) anunciem planos para a 

retomada das atividades, o vírus tem reaparecido em cidades como Seul e Wuhan, onde tivemos os primeiros 

surtos mundiais. Na Europa, a Alemanha (171.879 casos e 7.569 mortes) também detectou aumento do contágio 

da doença em regiões onde o afrouxamento da quarentena havia sido decretado. (https://glo.bo/2SS69Aq [glo.bo], 

https://bbc.in/35NXft6 [bbc.in] e https://bit.ly/2YPqA4Y [bit.ly]) 

De acordo com os dados coletados pela Johns Hopkins University, o mundo conta com 4.101.699 casos 

confirmados da doença e 282.709 mortes. Os Estados Unidos seguem com o maior número de casos, 1.329.260, 

e 79.526 mortes. A notícia positiva é que o número registrado de curados já é de 35% do total de infectados. 

https://urldefense.com/v3/__https:/bit.ly/3bl93Ej__;!!PnTax73cffqfJow!hJeM1xL8YZXtXZel4RLi7knpG8qyEN9mhaywPa0NgFDiCjixEGFv8NZcaTkce0JWP96PWg$
https://urldefense.com/v3/__https:/bit.ly/2YPYOW1__;!!PnTax73cffqfJow!hJeM1xL8YZXtXZel4RLi7knpG8qyEN9mhaywPa0NgFDiCjixEGFv8NZcaTkce0JAFjBFSA$
https://urldefense.com/v3/__https:/bit.ly/35PKXAl__;!!PnTax73cffqfJow!hJeM1xL8YZXtXZel4RLi7knpG8qyEN9mhaywPa0NgFDiCjixEGFv8NZcaTkce0LoyFY7jA$
https://urldefense.com/v3/__https:/bit.ly/2YWR9p7__;!!PnTax73cffqfJow!hJeM1xL8YZXtXZel4RLi7knpG8qyEN9mhaywPa0NgFDiCjixEGFv8NZcaTkce0IDzwlqqg$
https://urldefense.com/v3/__https:/bit.ly/2YREALK__;!!PnTax73cffqfJow!hJeM1xL8YZXtXZel4RLi7knpG8qyEN9mhaywPa0NgFDiCjixEGFv8NZcaTkce0Lk_nDWlw$
https://urldefense.com/v3/__https:/glo.bo/35Rz25o__;!!PnTax73cffqfJow!hJeM1xL8YZXtXZel4RLi7knpG8qyEN9mhaywPa0NgFDiCjixEGFv8NZcaTkce0KocdfAvg$
https://urldefense.com/v3/__https:/glo.bo/2SS69Aq__;!!PnTax73cffqfJow!hJeM1xL8YZXtXZel4RLi7knpG8qyEN9mhaywPa0NgFDiCjixEGFv8NZcaTkce0ITTwfOWA$
https://urldefense.com/v3/__https:/bbc.in/35NXft6__;!!PnTax73cffqfJow!hJeM1xL8YZXtXZel4RLi7knpG8qyEN9mhaywPa0NgFDiCjixEGFv8NZcaTkce0JkAv5cbA$
https://urldefense.com/v3/__https:/bit.ly/2YPqA4Y__;!!PnTax73cffqfJow!hJeM1xL8YZXtXZel4RLi7knpG8qyEN9mhaywPa0NgFDiCjixEGFv8NZcaTkce0Kz5x4Fhg$
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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.
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