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RESUMO 

A pesquisa que originou o presente resumo tem por objetivo coletar informações, sugestões e 

opiniões dos frequentadores e da feira multisetorial do município de Frederico 

Westphalen/RS (Expofred 2022), no sentido de buscar nos próximos eventos as adequações 

necessárias. Para a coleta de dados foram realizadas 636 entrevistas pessoais durante todos os 

dias da feira, que ocorreu entre 19 e 24 de abril de 2022. Após a aplicação dos questionários, 

os dados foram tabulados e apresentados em forma de relatório e apresentação oral, para a 

comissão organizadora do evento. As informações aqui expostas são as consideradas mais 

relevantes para as tomadas de decisões dos organizadores nos eventos futuros. 

PALAVRAS CHAVE: Pesquisa de Opinião; Comportamento do Consumidor; Feira 

Multisetorial; EXPOFRED 2022. 

 

INTRODUÇÃO: 

As feiras municipais são eventos de grande relevância tanto para o município sede, 

como para os municípios vizinhos, uma vez que contribui significativamente com o 

desenvolvimento da região, oportunizando que vários ramos do comércio possam expor os 

seus produtos, com inovação e tecnologia, atraindo frequentadores locais e de outras regiões, 

que acabam interagindo, consumindo e conhecendo as potencialidades dos empreendimentos 

expositores, realizando negócios ou somente buscando entretenimento para a família.  

Compreender o comportamento do consumidor em atividades específicas oportuniza 

subsídios e informações importantes para as tomadas de decisões em outras edições ou 

atividades similares. A compreensão do comportamento dos consumidores fornece elementos 

que permitem a orientação do planejamento estratégico das empresas, assim como a 

adaptação da mesma ao perfil do consumidor, o que favorece a obtenção de taxas de 
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rentabilidade satisfatórias e contribui à perenidade da atividade comercial (SPROESSER ; 

LIMA FILHO, 2006). 

Considerando que o município de Frederico Westphalen, situado no Noroeste do 

Estado do Rio Grande do Sul, realiza a cada dois anos, a EXPOFRED, feira Multissetorial, 

com expositores locais e regionais, essa compreensão torna-se fundamental para que nas 

próximas edições da feira os pontos percebidos como positivos pelos frequentadores possam 

ser exaltados e os pontos a melhorar possam ser trabalhados para proporcionar maior 

segurança, conforto e consequentemente satisfação na edições futuras. 

No ano de 2022, a feira aconteceu entre os dias 19 de 24 de abril de 2022, com 

importante repercussão regional, sendo que a estimativa de público apontou que mais de 170 

mil pessoas prestigiaram a feira. Considerando que o município de Frederico Westphalen tem 

pouco mais de 30 mil habitantes, o número foi considerado expressivo pelos organizadores.  

A pesquisa que originou o presente resumo, foi realizada a partir de uma necessidade 

de informações por parte da Associação Empresarial de Frederico Westphalen (AE-FW), uma 

das entidades organizadoras da feira, que buscou na Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM/FW) parceria para a realização da pesquisa oficial do evento. Com o objetivo de 

coletar informações, sugestões e opiniões dos frequentadores da EXPOFRED 2022, para 

tomada de decisões nas feiras futuras, foi elaborado e aplicado um questionários estruturado a 

636 frequentadores da feira, durante os seis dias do evento. 

De acordo com Gerhardt e Silveira (2009, p. 69) o questionário tem como objetivo 

“levantar opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas”. 

Antes de mais nada, cabe salientar que o questionário é um importante instrumento utilizado 

para coletar dados, constituído por perguntas a serem respondidas pelos entrevistados, com ou 

sem a presença do entrevistador. Para alcançar tais objetivos é preciso utilizar uma linguagem 

simples e direta para que as perguntas fiquem claras.  

 A coleta, realizada através de um aplicativo desenvolvido para tablets e celulares, 

sendo que os pesquisadores, acadêmicos dos cursos de diversos cursos da UFSM-FW, foram 

dispostos em horários locais diferentes dentro do parque, para uma maior homogeneidade das 

informações. Os dados foram compilados no excel e apresentados aos membros da comissão 

organizadora da feira, através de tabelas, gráficos e texto interpretativo.  

 



RESULTADOS E CONCLUSÕES 

A pesquisa obteve resultados significativos e apontamentos importantes, seguem os 

principais: Os aspectos de perfil apontaram que 56,0% dos frequentadores são do gênero 

feminino e 43,9% do gênero masculino e 1,1% não binários, atingindo faixa etária majoritária 

entre 16 a 34, 53,7% dos entrevistados. A figura 1 mostra aponta para um público 

relativamente jovem frequentando a feira. Atrativos como a arena game, shows nacionais e 

parque de diversões foram apontados como fatores relevantes na atratividade deste público. 

Figura 1: Idade dos frequentadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria 

A feira foi visitada por frequentadores oriundos de mais de cem municípios de nove 

estados brasileiros, com predominância do Rio Grande do Sul, Santa Cataria, Paraná e São 

Paulo. Como meios de comunicação mais utilizados para tomar conhecimento da feira e 

receber motivação para realizar a visita, as redes sociais foram as mais lembradas, com 46,50 

dos entrevistados elencando este meio como o principal difusor e influenciador, seguido da 

indicação de amigos e rádios. De maneira geral, a feira obteve um registro expressivo de 

satisfação, sendo que 93,5% dos entrevistados mostraram-se muito satisfeitos ou satisfeitos.  

Figura 2: Satisfação Geral dos Frequentadores 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fonte: autoria própria 



Este grau elevado de satisfação tem relação direta com melhorias feitas no parque e na 

organização, considerando a pesquisa de satisfação realizada na edição anterior. De igual 

forma, nesta edição, a pesquisa elencou atributos para medir o grau de satisfação dos 

frequentadores da feira (figura 3), destacando-se como mais positivos a segurança, 

organização dos expositores, estrutura geral do parque e shows. Como pontos negativos o 

acesso a internet foi o mais lembrado, especialmente pela necessidade de sinal para 

pagamento via pix, seguido do estacionamento precário com lama e pedras soltas, segundo os 

frequentadores.  

Figura 3: Média de satisfação dos frequentadores           

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria 

 No mesmo sentido da satisfação, foi solicitado que os frequentadores apontassem os 

atributos e momentos mais marcantes da EXPOFRED 2022 (figura 4). 

     Figura 4: O que mais gostou da feira 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria Própria 

Como é uma feira multisetorial, que prima, além de potencializar a indústria e 

comércio local e regional, oportunizar entretenimento e lazer para os visitantes, tem-se entre 



os atributos mais lembrados pelos frequentadores a diversidade dos expositores, os shows, 

com artistas de renome nacional e a organização geral do parque de exposições. 

Desta maneira, pode se concluir que a EXPOFRED é um evento regionalizado, que 

vem crescendo a cada edição em importância e volume de negócios, recebendo públicos 

diversificados que exaltam pontos positivos, mas também esperam melhorias. O retorno das 

informações aos organizadores, especialmente dos fatores de menor satisfação, são cruciais 

para que as futuras edições da feira obtenham sucesso superior e maior público. A edição 

2022 da feira apontou para uma necessidade de interação entre as pessoas após as restrições 

impostas pela pandemia do COVID-19. De maneira geral a EXPOFRED 2022 obteve êxito, e 

foi muito bem avaliada, tanto por parte dos organizadores e expositores, quanto pelo público 

frequentador. 
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