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As expectativas dos tutores de animais de companhia tem sido atendidas prontamente 

pela indústria. Tem crescido o número de produtos comerciais na linha de petfood com 

grande diversificação e variedades. Contudo, os tutores ainda não possuem 

conhecimento claro sobre a aplicabilidade das diversas categorias de produtos. Um 

exemplo do desconhecimento são as dietas úmidas que frequentemente são enquadras 

como “petiscos”, quando trata-se de um alimento completo e balanceado. O objetivo 

deste trabalho foi avaliar a percepção dos proprietários de cães e gatos sobre a utilização 

da ração úmida e as formas de fornecimento para os animais. O trabalho foi realizado 

durante os meses de janeiro e fevereiro de 2016. A coleta de dados se deu por meio da 

aplicação de questionário online, difundido através de redes sociais, composto por 17 

questões de múltipla escolha ou com perguntas diretas. Para conhecer o perfil dos 

proprietários foram realizadas as seguintes perguntas: escolaridade, sexo e idade; Para 

conhecer a espécie de companhia as perguntas foram: espécie, raça e idade. O 

questionário conteve perguntas sobre a alimentação dos animais (dieta usada: seca ou 

úmida; e se recebiam outros alimentos) e perguntas específicas sobre dieta úmida (se é 

possível nutrir o animal apenas com ração úmida, se já ofereceram, se já alimentaram 

exclusivamente com dieta úmida, qual o tipo de embalagem e sabor escolhido e os 

fatores de escolha na hora da compra). Para este estudo foram respondidos 320 

questionários. Os dados coletados foram analisados com a utilização do programa 

Microsoft Office Excel avaliando a frequência das respostas às questões. Dos tutores 

entrevistados, 82% foram mulheres; 80% dos entrevistados tinham entre 18 e 38 anos, 

sendo que 61% deles tinham ensino superior completo. A maioria dos proprietários 

entrevistados possuíam apenas cães (59%), 16% possuíam gatos e 25% possuíam ambas 

espécies, com idade média 6 anos (±4). Nas respostas sobre a alimentação dos animais 

observamos que 63,4% dos animais consumiam exclusivamente alimento 

industrializado e os demais consumiam ração acrescida de alimento caseiro ou 

exclusivamente alimentação caseira. As dietas secas foram escolhidas por 92,1% dos 

proprietários, escolha devida a praticidade e facilidade de armazenamento do alimento. 

Através dos resultados foi observado também que a maioria dos tutores (56%), 

acreditam que não seja possível alimentar os animais apenas com ração úmida, 

demonstrando que falta maiores informações e explicações sobre esta categoria de 

alimentos. Apenas 19% dos entrevistados alimentam ou já alimentaram seus animais 

apenas com ração úmida, geralmente escolhem as rações em sachês (52,6%) nos sabores 

carne (47%) e frango (34%). Outro ponto importante é o fato de que o perfil dos 

consumidores está mudando em relação a escolha do alimento na hora da compra. Foi 

observado que somente 23% dos entrevistados levam em conta apenas o preço do 

alimento como fator de escolha. O tipo de alimento (35,8%), níveis de garantia (20,6%) 

e selo de qualidade (20,3%) representam 76,7% e lideram para a escolha do alimento. 

Conclui-se que a preferência dos tutores é por fornecer alimento secos aos animais.  


