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Pesquisa DS mostra hábitos de
consumo dos tangaraenses
A pesquisa
resultará também
na entrega do Prêmio
Marca Tangará
Fabíola Tormes / Redação DS

Prêmio será entregue às empresas evidenciadas

O Diário da Serra realizou de 14 de novembro
de 2018 a 22 da janeiro
deste ano uma pesquisa
de mercado com o objetivo de conhecer os hábitos
de consumo da população,
especialmente em relação
aos produtos e marcas que
mais gostam de comprar,
envolvendo uma gama de
produtos e serviços ofertados diariamente por empresas tangaraenses, nos
mais diversos setores de
atividades, inclusive no setor público.
Neste período, a pesquisa foi realizada por domicílios, com entrevistas aplicadas a todos os moradores

presentes no ambiente. “Ao
todo foram 1.020 pessoas
entrevistadas, em 359 domicílios pesquisados, divididos
em 24 bairros de Tangará
da Serra”, explica o diretor
do jornal, Mano Reski, ao
destacar que a abordagem
consistiu na aplicação de
uma amostragem aleatória
representativa da população/domicílios residente em
Tangará da Serra, selecionados, respeitando-se quotas
proporcionais controladas
por região demográfica.
“Todas as respostas foram dadas de forma espon-

359 domicílios
pesquisados,
divididos
em 24 bairros
de Tangará

tânea, sem que houvesse a
interferência do entrevistador, refletindo o pensamento da população que
participou da pesquisa”,
complementou o responsável, ao destacar que as informações obtidas servirão
para traçar os melhores caminhos e tomadas de decisões para empresas parceiras do projeto.
Além disso, revela o diretor, a pesquisa resultará
também na entrega do Prêmio Marca Tangará da Serra,
uma iniciativa do Diário da
Serra que ofertará, gratuitamente, o prêmio para as empresas evidenciadas pelos
pesquisados. A cerimônia
de entrega será no dia 29 de
março, na Stein Bier.
Vale ressaltar que os resultados da pesquisa – perfil dos entrevistados e seus
hábitos de consumo – serão
apresentados ao longo desta semana, divididas em diferentes matérias.

