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Na madrugada de hoje, o Brasil chegou à marca de 169.594 casos confirmados e 11.653 óbitos por COVID-

19. Após indústrias em geral, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que salões de beleza, cabeleireiros, barbearias 

e academias são atividades essenciais e podem ser reabertas a partir de hoje. Efetivamente, porém, a 

prerrogativa por estas flexibilizações é dos estados e municípios, segundo decisão do Superior Tribunal Federal. 

Ganhou repercussão no noticiário o fato do presidente, pela primeira vez, ter lamentado os mais de dez mil mortos 

pelo vírus. (https://bit.ly/2LlfYTr, https://glo.bo/2YWleoC e https://bit.ly/2LhHUaQ) 

A decisão de reabrir mais setores da economia aparentemente não passou pelo crivo do ministro da saúde Nelson 

Teich, que a recebeu com certo constrangimento durante coletiva. Teich também disse que está negociando a 

entrada do Brasil no primeiro grupo de testes da vacina de coronavírus, o que garantiria maior facilidade de 

acesso quando sua produção for efetivada. Outro destaque de ontem foi uma pesquisa da Fiocruz que revela 

casos de coronavírus no Brasil já em janeiro, antes do anúncio oficial do primeiro caso pelo Ministério da Saúde 

(26/02).

(https://bit.ly/2xY9nLM e https://bit.ly/3cpAEpn)

Ainda sobre Brasil, incluímos um gráfico do Índice de Isolamento Social no Brasil, desenvolvido pela empresa 

Inloco. Ele é criado de maneira similar ao índice paulista, isto é, captando movimentações de aparelhos celulares. 

O interessante é notar como nossa quarentena foi sempre feita de maneira pouco abrangente, uma vez que o 

índice superou 50% em poucas vezes. A média para o mês de maio, até o dia 10, está em 44,6%. 

(https://bit.ly/2Liw2VV)

O destaque internacional de hoje fica com os Estados Unidos, que superaram 80 mil óbitos - já são 1.347.881 

casos. O governador de Nova Iorque (27 mil óbitos pelo vírus), Andrew Cuomo, anunciou um plano de reabertura 

gradual da economia do estado. A Rússia (221.344 casos e 2.009 óbitos) também merece atenção, visto que o 

número de casos do país já supera o da Itália (219.814 casos e 30.739 óbitos) – a letalidade da doença, porém, é 

muito inferior entre os russos. (https://bit.ly/2WMETVl e https://glo.bo/3dySh6j)
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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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