
Criador de
“vão-de-escadas”

Puppy Mill Criador comercial Criador por hobby Criador com reputação
e experiênciaCaracterística

Qual o objectivo da
criação?

Dar oferta para a
procura que existe. Melhorar a raça. Aperfeiçoar um tipo específico

para deixar um legado.

Pode ter-se inscrito por
impulso mas sem qualquer
interesse ou intervenção.

Tem algum mentor? Trabalha de forma
independente, sem orientação.

Não está interessado 
em melhorar a raça.

Não se especializa numa
raça específica.

Procura mais
conhecimento.

É um mentor, escreve
livros / artigos, conduz seminários.

Sabe e cria de acordo
com o estalão da raça?

Pode nem sequer
saber o que isso é.

Utiliza qualquer cão
para fazer criação.

Está mais preocupado com
o marketing do que com
a qualidade da criação.

Esforça-se para ter
o cão ideal.

Muitas vezes ajuda a 
definir o cão ideal.

Participa em actividades
(exposições, provas
de trabalho, resgate)

Raramente participa em
exposições ou provas pois
considera-as inúteis.

Não precisa de divulgação;
vende a intermediários
(ex. lojas de animais).

Pode participar como
estratégia de marketing.

Participa em exposições
e provas para avaliar
os seus cães.

Normalmente julga,
dá seminários e gosta de
orientar as pessoas.

Sabe a verdadeira
história da raça?

Pode partilhar informação
falsa ou incompleta.

Normalmente finge
saber qualquer coisa.

Diz o que for preciso
para vender. Estuda continuamente.

Tem um conhecimento
profundo. Pode ter tido inclusive 
impacto na história da raça.

Raramente mantém contacto.
Pode manter contacto

mas será sempre na tentativa
 de tirar proveitos (ex: vender
comida, incentivar criação)

Está sempre
disponível para

ajudar os novos donos.

Insiste frequentemente
em ter actualizações sobre
o estados dos cães que vende.

Está a par dos problemas
de saúde e temperamento
que afectam a sua criação e
dá as máximas garantias?

Geralmente desconhece os
problemas de saúde dos cães.
Pode recusar-se a aceitar a 
maior parte dos problemas.

Relatórios indisponíveis pois
não há interesse na raça

só nas vendas.

O bem-estar dos animais
não é um requisito.

Tenta rastrear
continuamente
cada cachorro.

Baseia todo o programa
de criação numa extensa

pool genética. 

Relatórios indisponíveis
pois o principal foco
está na venda dos cães.

Espaços comerciais com
pouca interacção humana.

Normalmente criados
num ambiente familiar
e muito bem tratados.

Durante quanto tempo
irão criar a raça?

Enquanto forem proprietários
de uma cadela. Geralmente,
fazem 1 ou 2 ninhadas.

a fortalecer ligações

Continuam a criar desde
que estejam a vender.

Depende da popularidade
da raça.

Pretende estar envolvido
durante muito tempo
e dar o seu contributo.

Há décadas que está ligado à raça
– é quase uma missão de vida!

Mantém sempre um
ambiente limpo? 

Alguns cães vivem em canil,
outros dentro de casa, mas

assegura sempre que estão saudáveis
e são estimulados mentalmente.

As condições podem
variar muito, desde um
galinheiro até a

um ambiente familiar.

Não precisa pois vende
maioritariamente a
intermediários

(ex. lojas de animais).

Não faz porque isso
aumenta as despesas
com os animais.

Só faz se verificar
que isso ajuda a vender.

Os testes são uma
prioridade.

Matriz de comparação de criadores

Muitas vezes são responsáveis
por iniciar programas de
despiste ou seminários,
patrocinados pelo clube.

Mantém registo da
variabilidade genética de
todos os cães, incluíndo
dos descendentes?

Não  tem conhecimentos
da raça para identificar
quaisquer padrões na

descendência dos seus animais.

Não.

Baseia-se num sistema de
suporte bem estruturado e

aceita a máxima responsabilidade
por cada cachorro da sua criação.

Faz exames de saúde
para despitar as principais
doenças genéticas que
afectam a raça?

Oferece algumas garantias
para atrair futuros donos.

Está a par dos problemas
mais comuns e

responsabiliza-se por
cada cachorro.

Não se estabelece qualquer
ligação com os donos.Tenta manter contacto 

com os futuros donos?

Quase nunca.
Tem apenas a rede de
contactos necessária 

para vender.
Geralmente pertence e
é extremamente dedicado.

Sim  Muito activo.
Geralmente tem ou já teve
um cargo administrativo.

Pertence ou trabalha num
clube da raça?

Produzir cachorros. Fazer dinheiro.


