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CONCLUSÕES

A indústria tem atendido prontamente as expectativas dos

tutores de animais de companhia. A linha comercial de

alimentos para animais de companhia tem crescido e se

diversificado. Contudo, a falta de informação dos tutores, faz

com que eles ofereçam o alimento úmido como um “petisco”,

enquanto trata-se de um alimento completo e balanceado.

OBJETIVO
Este trabalho teve por objetivo avaliar a percepção dos

tutores de cães e gatos sobre a utilização e as formas de

fornecimento de ração úmida para seus animais de

companhia.

• Realização: Janeiro e fevereiro de 2016;

• Coleta de dados: Via questionário online;

• 17 questões de múltipla escolha ou com perguntas 

diretas:

• Perfil do tutor;

• Espécie de animal de companhia;

• Tipo de alimentação do animal;

• 320 questionários respondidos;

• Os dados coletados foram analisados com a utilização do 

programa Microsoft Office Excel.

• Perfil dos Tutores

• 82% mulheres;

• 80% com idades entre 18 e 38 anos;

• 61% haviam completado o curso superior;

• Animais

• 59% dos tutores tinham apenas cães;

• 16% dos tutores tinham apenas gatos;

• 25% dos tutores tinham ambas as espécies;

• Idade média do animal de 6 anos;

• Alimentação 

• 63,4% dos animais eram alimentados 

exclusivamente com ração;

• 92,1% dos tutores optam por dietas secas;

• 56% dos tutores não acreditam que uma dieta úmida 

seja o suficiente;

• 19% dos entrevistados alimentaram ou alimentam 

com ração úmida;

• 52% preferem comprar em sachês;

Pode-se concluir que a maioria dos tutores tem preferência 

pela ração seca. Além disso pode-se observar que os cães 

seguem sendo maioria nos lares e que o fator preço deixou 

de ser o principal para a escolha do alimento dos animais de 

companhia. Para a maioria dos tutores entrevistados a ração 

úmida não é um alimento completo e balanceado.
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Figura 1- Relação do tutor com a ração úmida
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