
Os idosos sentem mais medo, 
tristeza e isolamento. Enquanto os 
mais jovem estão mais tranquilos.

A maioria tem boas expectativas 
para as próximas semanas, mas uma 
boa parcela está pessimista.

Todas as faixas etárias mudaram 
seus hábitos, mas o cuidado entre o 
público idoso é bem maior.

Como você se sente nesse
momento? 

Você mudou
seus hábitos?

Como?

A maioria das pessoas ainda sai 
de casa para as compras.

Entre aqueles que não saem, os 
maiores de 60 tem contado com 
a ajuda de familiares. Já os mais 
novos tem optado por 
e-commerces e aplicativos. 

O público 
entrevistado é:
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COVID – 19: O COMPORTAMENTO DO PÚBLICO +60

Pesquisa realizada pelo Time de Inteligência GS entre os dias 27 e 30/03/19 

“Foram computadas outras respostas, sem valor significativo.”

"Questão com respostas múltiplas"

“Foram computadas outras respostas, sem valor significativo.”

Me sinto 
com medo

Me sinto tranquilo, 
sem pânico

Me cuido e evito
sair de casa

Me sinto
preocupado

e me previno

Menos de 60 anos 60 anos ou mais

Qual sua expectativa para as 
próximas semanas? 

42,2%

22,2%

11,1%

13,3%

48,4%

22,6%

12,9%

6,5%

Acredito que
irá melhorar

Tenho baixas
expectativas

Acredito
na retomada
da economia

Acredito que tudo
irá voltar ao normal

Menos de 60 anos 60 anos ou mais

60 anos 
ou mais

Menos de 
60 anos

25,9%
não

24,4%
não

74,1%
sim

75,6%
sim

Menos de 60 anos 60 anos ou mais

15,5%

10,3%

8,6%

8,6%

6,9%

17,1%

24,4%

7,3%

4,9%

4,9%

Passei a ter hábitos
mais cuidadosos

Evito sair de casa

Só compro o essencial e 
quando há necessidade

Diminuí as idas 
às compras

Realizo mais compras 
pela Internet/

Telefone/Delivery

Que locais você continua 
frequentando? 

Dos que não estão saindo para 
as compras: 

60 anos 
ou mais

Menos de 
60 anos

16,7%

16,7%

66,7%

7,1%

85,7%

7,1%

Familiar está realizando Pela Internet/Apps

Conhecido/Vizinho está realizando Pelo Telefone

Como você tem feito suas 
compras? 

Presencialmente Familiar está realizando
Já está abastecido e não precisou comprar Conhecido/Vizinho está realizando

Pela Internet/Apps Pelo Telefone

60 anos ou mais

53,3%

3,3%

3,3%

0,0%

3,3%

Menos de 60 anos

70,0%

12,5%

20,0%

10,0%

10,0%

0,0%

50,0%

44,3%55,7%

MENOS DE 60 ANOS

77,5%

Supermercados

27,5% 27,5% 10,0% 2,5%

Farmácias

20,0%

Não estou
saindo de casa

Padarias Outros Restaurantes

60 ANOS OU MAIS

53,3%

Supermercados

43,3% 26,7% 10,0% 0,0%

Farmácias

43,3%

Não estou
saindo de casa

Padarias Outros Restaurantes

30,2%
34,3%

27,9%
5,7%

9,3%
25,7%

14,0%
11,4%


