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Quantas vezes você ouviu proprietários explicarem por que não 

venceram numa exposição qualquer, usando algumas dessas desculpas: 

“O handler que venceu e o juiz são velhos amigos”, “O juiz é apenas um 

idiota”, “O juiz apenas escolhes cães grandes”, “O juiz é incompetente e 

não sabe absolutamente nada sobre minha raça e menos ainda sobre 

movimento ”. As desculpas continuam sem parar. Dizer que nenhuma 

delas é relevante não seria racional, mas elas só podem ser tão 

relevantes na medida em que você, um owner-handler, permitir. 

Deixe-nos dizer uma coisa que vai assustar você. Como owner-handler, 

você tem vantagem sobre o handler profissional. Por quê? Porque você 

sozinho, controla todos os aspectos do seu cão, mostrando envolvimento. 

Desde a qualidade e condição dos cães que você mostra, até os próprios 

juízes para quem você mostra. Se, nos cenários anteriores, o juiz era de 

fato inadequado… então por que você estava lá? Se ele apenas escolhe 

cães grandes… então por que você mostrou a ele um cachorro pequeno? 

Se ele é realmente incompetente, por que você esperava mais do seu 

julgamento? Se ele não sabe nada sobre sua raça e menos ainda sobre 

movimento, por que você espera que ele julgue bem o seu cão? Nosso 

ponto é este. Se alguma das suas desculpas fosse verdadeira, você 

deveria estar em outro lugar, e não nessa exposição. Certamente é 

melhor dirigir oito horas e ter uma chance de vencer, do que dirigir uma 

por uma derrota provável. Correndo o risco de sermos cruéis e 

descaradamente francos, 75% dos proprietários perdem porque, na 

maioria dos casos, seus cães são inferiores aos dos handlers 



profissionais, seja por motivos justos ou apenas porque não são 

condicionados, preparados, treinados nem apresentados corretamente 

como os deles. 

Neste ponto, com certeza você está pensando: "Pensei que vocês 

disseram que os owner-handlers têm a vantagem". E, novamente, 

dizemos que sim, mas apenas 25% dos proprietários usam ou aproveitam 

essa vantagem. Vamos falar sobre esses 25%. Esse grupo aprendeu a 

vencer controlando todos os aspectos de seus cães, mostrando 

envolvimento, através de sacrifício, trabalho duro, dia após dia, pesquisa 

de juízes, educação, dedicação e planejamento, que fazem os 

investigadores policiais parecerem uma tropa de escoteiros. Vamos dar 

uma olhada nas coisas que um owner-handler bem-sucedido faz para 

obter e manter essa vantagem. 

O primeiro passo para estabelecer sua vantagem é na seleção do cão que 

planeja mostrar. Setenta e cinco por cento dos owner-handlers, por 

várias razões, erram neste momento. Desde a cegueira de canil passando 

pela ignorância da raça, até por ter comprado um exemplar pobre de um 

criador medíocre. Seja qual for o motivo, isso acontece e logo de cara 

você está em desvantagem. Acredite, a vantagem começa com a seleção 

do cão que você planeja mostrar. Não acreditamos que alguém discorde 

desse ponto. Não se engane sobre isso! Seu cão deve ser superior ao cão 

do handler profissional. Se você acha que, por um minuto, vai vencer o 

profissional com um cachorro medíocre ou com um apenas tão bom 

quanto ele, esqueça! Ele tem anos de experiência convencendo os juízes 

de que cão medíocre que apresentam é melhor que o seu cão medíocre. 

Tenha certeza, ele sempre te vencerá! Você tem que ter o melhor 

cachorro! Você deve selecionar um cão melhor desde o início! E não 

pense que os handlers não sabem quem tem o melhor cachorro… 

 



Deixe-nos contar uma história sobre isso. Um owner-handler conhecido 

estava mostrando uma jovem cadela na sua classe numa especializada, 

quando o handler profissional à sua frente se virou e pediu que parassem 

de alinhar a classe numericamente. O owner-handler nosso amigo 

perguntou: “-Por que?” E o profissional respondeu “- Essa sua linda 

cadela mostra todas as faltas da minha, e não há como minha cadela 

possa derrotá-la estando tão perto dela”. É curioso que o profissional 

sentisse que, se pudesse se afastar da outra cadela, ele poderia “vender” 

ao juiz que a sua era melhor! O que isso diz sobre alguns juízes? Os 

handlers profissionais sabem a resposta…. Mas acredite, você precisa ter 

o melhor cachorro. Como selecionar um cão melhor abrangeria outro 

artigo inteiro e não vamos tratar disso aqui. No entanto, há algumas 

coisas que são básicas e que estamos felizes em compartilhá-las com 

você. 

Nunca! Mas nunca mesmo, tenha pressa ao escolher um filhote. Se ele é 

bom hoje, provavelmente estará ainda melhor amanhã. Cuidado quando 

escolher de qual ninhada irá selecionar seu filhote. O melhor filhote de 

uma ninhada regular poder ser o pior filhote de uma ninhada boa! A 

classificação de ninhadas é fácil, mas há alguma perspectiva de 

conformidade com o padrão da raça nelas? Lembre-se de que todas as 

ninhada tem o melhor filhote, mas é o melhor de quê? Se for o melhor de 

filhotes medíocres não significa nada! Tente visualizar a ninhada durante 

um bom período de tempo. O ideal seria examinar ninhadas às 8, 10 e 12 

semanas. Mas o melhor conselho possível que podemos lhe dar é: “se 

algo te incomoda, esqueça!" Com isso, queremos dizer, não deixe que 

uma falha seja explicada e justificada por um criador egoísta com boa 

retórica, do tipo: "Ele superará isso" ou "estava doente na semana 

passada e por isso está assim“ ou "um pouco de exercício reforçará isso" 

e por último mas não menos importante, "ele estava ótimo na semana 

passada". Acredite, se incomoda você, esqueça esse filhote! Se te 



incomoda agora, te incomodará mais tarde, e se te incomodar mais tarde, 

pense em como isso vai incomodar o juiz. O ponto principal é que você 

deve começar com um filhote que tenha boa conformidade com o padrão, 

para que cresça melhor do que o do profissional - senão, você irá viver 

uma cara e desmoralizante experiência…. 

Nesse ponto, você pode se perguntar, o que impede o handler 

profissional de ter um bom cão também. E a resposta é nada, 

absolutamente nada! Deve vencer o melhor, seja lá de quem for. Lembre-

se, em 75% dos casos, ele terá um cão que é tão bom ou melhor que o 

seu. Mas ele não é invencível. Ele tem fatores trabalhando contra ele que 

às vezes são difíceis de superar. Você já viu que o método de seleção de 

filhotes nem sempre "fornece" o melhor cão. Às vezes, sua habitual 

capacidade de selecionar um cão para apresentar pode ser prejudicada 

por uma variedade de fatores, incluindo necessidades financeiras 

emergenciais. Nesse cenário, ele poderá aceitar apresentar  um cachorro 

medíocre, mas com “bolsos cheios”. Passando a crise, você ficará 

surpreso com a rapidez com que esse cão garantirá espaço no canil para 

uma estadia prolongada. Se você vai ser proprietário, precisa ser honesto 

consigo mesmo. Eu tenho um bom cachorro? Ele é melhor que o cachorro 

do handler? Caso contrário, leve-o para casa e ame-o até o dia em que ele 

morrer. Mas, se você continuar sendo owner-handler, precisará começar 

com um bom representante da raça. E mesmo assim ainda poderá descer 

ladeira abaixo. 

Então, agora você tem um bom filhote. Isso é tudo? Aguarde até os seis 

meses de idade e saia e vença o profissional? Errado! Primeiro, seu cão 

deve estar em melhores condições, tanto mental quanto fisicamente, e 

depois deve ser melhor treinado que o cão do handler. Caso contrário, ele 

irá te decepcionar. Isso não é tão difícil quanto pode parecer. Veja bem, o 

handler precisa condicionar e treinar um monte de cães. A menos que ele 

tenha muitos funcionários em seu canil, ele não tem tanto tempo para 



dedicar a cada cão como você tem. Agora, a vantagem oscila a seu favor, 

pois você só tem um ou dois cães e tempo para fazê-lo corretamente. No 

entanto, a vantagem voltará ao profissional se você não sair da cama de 

manhã e sair do sofá à noite para cuidar disso. 

Converse com outros owner-handlers bem-sucedidos sobre como 

condicionar e treinar um filhote e você receberá várias respostas 

diferentes. No entanto, a primeira coisa a lembrar é que ele é um filhote,  

e os três ingredientes mais importantes no treinamento de um filhote são 

paciência, paciência, e paciência. Então, como você condiciona e treina 

um filhote? Aqui vai uma sugestão espartana.  

Logo cedo, levante e saia levando o filhote para um passeio agradável. Se 

a área permitir (lembre da segurança), deixe-o fora da guia por um curto 

período de tempo. Sem a correia, ele o seguirá - você é o provedor da 

segurança dele. Este exercício ajuda no vínculo, mas também no 

desenvolvimento de seu senso de confiança. Ele lhe dirá quando tiver o 

suficiente, começando a ficar para trás, sentado ou deitado. Com o tempo 

você desenvolverá um sexto sentido sobre a resistência dele. Qualquer 

coisa ao redor de  20 a 30 minutos e estarão em casa, em cima da mesa 

de tosa para uma boa escovação. O tempo todo você está conversando 

com ele, reforçando o amor e a confiança dele por você. Use a isca 

algumas vezes e dê-lhe um pouquinho. Depois de escovar, alimente-o e 

coloque-o para tirar uma soneca. Por volta das 10:00 às 10:30, coloque-o 

no quintal para correr e brincar com outro cachorro ou filhote com quem 

ele se dá bem, ou se você estiver disponível, crie alguns jogos e situações 

para mantê-lo ativo e brincando. Por volta das 11:00 às 11:30, traga-o, 

escove-o novamente, elogie-o, use novamente a isca, alimente-o e 

coloque-o para tirar uma soneca. Por volta das 14: 00h às 14: 30h, mais 

algumas horas de brincadeiras, incluindo o horário da casa para 

socialização. Às 16:00 às 16:30, ele volta para a mesa de tosa para 

escovar, elogiar, atrair e tirar um cochilo. Das 18:00 às 18:30, é hora de 



uma boa caminhada e algumas brincadeiras. De volta às 19:00, escovar, 

elogiar, alimentar e dormir um cochilo. Às 20:00 às 20:30, ele sai para 

brincar em casa e mais socialização. Às 22:00 vai para a cama. 

Você faz essa rotina não uma vez por semana, nem duas vezes por 

semana, nem três vezes por semana, mas sim sete dias por semana, 

todas as semanas. Você pode variar a rotina com viagens a shopping 

centers, edifícios de escritórios, parques ou campos de futebol. Veja bem, 

o condicionamento adequado é tanto mental quanto físico. E essas 

viagens laterais o acostumarão a diferentes sons, cheiros e paisagens. 

Sempre mantenha muitas iscas nos bolsos para recompensá-lo e elogiá-lo 

por suas realizações, seja quando se comporta bem ou voltando quando 

chamado. À medida que o filhote cresce, mantenha-o na guia por mais 

tempo. Isso estabelece seu controle. Fora da guia, o filhote pode 

desenvolver um senso de independência excessivo; e se ele sair do 

controle, pode criar problemas ao treiná-lo para a pista. As guias 

extensíveis são maravilhosas, mas não são convenientes para um filhote 

pois você não pode perder sequer uma fração de segundo para corrigir 

um erro no início do treinamento. Nunca! Nunca corrija um filhote muito 

tempo após um erro. Ou é imediatamente ou não corrija. Ele precisa 

saber por que está sendo corrigido. Se passar muito tempo, ele pode ficar 

confuso e menos seguro de si. Lembre: elogios longos… correções 

rápidas e curtas! 

À medida que o filhote se desenvolve física e mentalmente e você ganha o 

controle com ou sem guia, geralmente em torno de 4 1/2 a 6 meses, é hora 

de ensiná-lo tempos, ritmo, posicionamento dos pés e condicionamento 

contínuo. Para conseguir isso, desenho a figura de um “8”, com os dois 

círculos com 20 passos de diâmetros cada. Comece andando com o 

filhote, ou melhor, tentando andar com ele na figura do “8”, com ele do 

lado de fora do círculo, do seu lado esquerdo, usando uma guia com 

aproximadamente 1.5 metros, conforme necessário. À medida que o 



filhote aprende seu passo, você aumenta o número de voltas de 5 para 10 

para 15 para 20 para 25 para 30, com base no interesse do filhote no 

desenvolvimento e desempenho. Se você desenhou o círculo 

corretamente, 30 voltas devem equivaler a uma milha. Juntamente com a 

movimentação no círculo, ensine o filhote a buscar uma bola de borracha 

que você joga. Os benefícios são duplos. Quase todos os filhotes gostam 

de perseguir e buscar, e a rápida e rápida explosão de velocidade elimina 

a gordura, criando um bom desenvolvimento dos quartos traseiros. O que 

é importante observar neste momento é que você incorpora apenas os 

exercícios de busca e marcha em círculo em sua rotina regular dia sim, 

dia não. Assim, um dia de exercícios deve ser seguido por um dia de 

descanso. Lembre-se, apenas dia sim, dia não! 

Vamos mostrar como o procedimento de busca e marcha em círculo é 

integrado para obter o benefício máximo. Depois de passear rapidamente 

com o cachorro por cerca de 1/4 a 1/2 milha e ele se soltar, é hora da 

busca. Este deve ser um momento muito divertido para você e seu cão. 

Geralmente, quando a bola ou o disco voador sai, ele fica animado e 

começa a esperar que você jogue. É isso que você deseja incentivar; pois 

instiga entusiasmo, atitude e uma intensa expressão feliz. Você finge 

jogar algumas vezes para deixá-lo todo excitado. Agora isso é importante. 

Quando você começar a jogar a bola ou o frisbee, tente desenvolver e 

manter um ritmo para mantê-lo em movimento, seja ele subindo ou 

descendo ou perseguindo, apenas a jogue de 10 a 20 metros para 

garantir que ele corra. Como um amigo comentou uma vez, alguns cães 

são velocistas e outros maratonistas; queremos músculos adequados 

conforme a raça que estamos treinando. Faça isso 10 a 12 vezes. Depois 

de apenas alguns minutos de descanso, vá direto para o círculo de 

marcha. Como mencionamos anteriormente, são 30 voltas. Mas o que não 

mencionamos é que são 15 voltas no sentido horário e 15 voltas no 

sentido anti-horário. Esse exercício não apenas continua a formação dos 



quartos traseiros, mas também contribui para o tônus geral do cão, 

garantindo que ele desenvolva os dois lados do corpo igualmente. Depois 

de dominar este exercício, o que você descobrirá é que você não apenas 

terá um filhote de cachorro maravilhosamente condicionado, mas 

também um modelo de ritmo, de tempos, de colocação perfeita dos pés e 

vocês dois serão uma imagem do trabalho em equipe, que qualquer bom 

juiz reconhecerá e apreciará. É realmente bonito! Após 30 voltas, você 

joga a bola ou o frisbee por apenas mais 5 vezes, depois uma caminhada 

de 1/4 a 1/2 milha e depois para casa. Lembre-se, apenas a cada dois dias 

para a rotina de busca e movimentação de bola! Lembre-se também de 

levar muitas guloseimas e começar a surpreendê-lo quando ele conseguir 

uma tarefa com sucesso. Nunca dê uma isca quando ele estiver fazendo 

sua rotina oito. Você não o premia com guloseimas ou iscas enquanto ele 

estiver andando.  

Agora temos um cão melhor, em melhores condições, tanto mental 

quanto fisicamente, preparado com perfeição. Devemos estar prontos 

para vencer o handler profissional agora, certo? Errado! Ter um cachorro 

melhor, perfeitamente treinado, em perfeitas condições, preparado com 

perfeição não significa nada, a menos que o mostremos sob algum juiz 

que sabe a diferença e não se importa com quem o mostra. Portanto, a 

próxima coisa que devemos fazer agora é aprender a identificar esses 

juízes. Em princípio, há bons All Rounders, juízes de grupo com boa 

reputação, e mesmo juízes especializados que são bons candidatos a 

serem escolhidos por um owner-handler. Há juízes muito severos quanto 

à apresentação que geralmente são difíceis para um iniciante, 

principalmente se você e seu cão não estão alinhados com uma 

apresentação perfeita. Os juízes que têm reputação decente, têm um 

senso de tipo de raça e geralmente conhecem equilíbrio e firmeza e, na 

maioria das vezes, acompanham o melhor cão. Preste atenção especial 

aos juízes que dão os “reservas” aos owner-handlers, mas quase nunca 



os primeiros lugares. Às vezes dão o Sexo Oposto, mas nunca a Raça, e 

assim por diante. Vasculhe as publicações de raças e as redes sociais 

com um pente fino, procurando vencedores e owner-handlers. Preste 

atenção especial aos juízes que criam bons cães, independentemente de 

quem os esteja mostrando. Mas preste muita atenção aos juízes que 

premiam cães sem qualidade. Lembre-se que os juízes não mudam e 

continuam sempre fazendo as mesmas coisas, boas ou más, por qualquer 

motivo. Comece a desenvolver uma lista de bons juízes, mas seja justo. Se 

você está fazendo sua lista e um juiz vence em você com outro bom cão, 

ele ainda pode pertencer aos bons juízes. O que você deve entender é 

que os handlers profissionais nem sempre escolhem os juízes. Na maior 

parte do tempo, eles são escolhidos pelo juiz… Você deve se lembrar, o 

profissional segura um trunfo. Ganhando ou perdendo, ele está 

descontando o cheque de alguém. Você pode ser mais seletivo que o 

profissional. Com base na sua lista de bons e maus juízes, você pode 

aumentar suas chances de ganhar consideravelmente e, assim, aumentar 

sua vantagem. 

Neste ponto, suas vantagens estão realmente se acumulando, mas você 

ainda está vulnerável. Até agora, toda a sua preparação tem levado à 

exposição de cães. Agora chega a hora da crise, o fim de semana do 

show. Você alimenta seu cão com uma refeição normal de manhã na 

véspera da exposição, depois de prepará-lo com perfeição e carregar sua 

van cuidadosamente, sem nada barulhento. Chocalhos e barulhos 

constantes por muito tempo deixam seu cão louco e irritado. Saia de casa 

com bastante tempo para parar e exercitar seu cão ao longo do caminho. 

Um cachorro que se sente bem com isso. Tente chegar ao seu hotel cedo, 

o que dará tempo suficiente para exercitar e alimentar seu cão com uma 

refeição leve. É interessante o número de pessoas que você não vê 

exercitando seus cães. Você os ouve apenas rindo e conversando em 

seus quartos ou assistindo TV enquanto seus cães contam as horas 



dentro de caixas. Geralmente, são as mesmas pessoas que estarão dando 

desculpas no dia seguinte a respeito de por que seus cães não venceram. 

Chegue ao local do show pelo menos 1 a 1 hora e meia antes do 

julgamento de sua raça. Você pode perguntar: por que faço isso, por que 

uma rotina tão exigente? E por que tão cedo? Bem, acredite, essa é a 

diferença entre ganhar e perder. Você passou pela agonia de escolher um 

bom cachorro, pelos rigores de condicioná-lo, treiná-lo e prepará-lo, 

andou centenas de quilômetros em calor, chuva e umidade, estudou 

todas as publicações em que pode pôr as mãos, tentando avaliar os 

juízes, planejou sua batalha e escolheu seu campo de batalha e depois 

estraga tudo por uma hora extra de sono?! De jeito nenhum. Prepare seu 

cachorro e passeie pelo recinto da exposição, exercitando-o e 

apresentando-o a qualquer circunstância estranha entre seu 

acampamento e a pista, que poderia assustá-lo se acontecesse por acaso 

mais tarde. Volte para seu acampamento, revise seu cão, embora o tenha 

preparado antes. Depois coloque-o na caixa ou cercado, certificando-se 

de que ele tem muita ventilação e que está confortável. Se sua raça 

estiver mais tarde no programa, vá assistir seu juiz avaliar outras raças. 

Tente entender o que ele considera importante e quais são suas ênfases e 

seus procedimentos na pista. Você deve sentir o juiz ser capaz de 

antecipar todos os movimentos que esse juiz faz na pista. É uma sensação 

maravilhosa perceber que você está 100% preparado, e nenhum ponto 

que o ajudaria na sua preparação e ajudaria a manter sua vantagem como 

owner-handler, foi descuidado.  

As coisas funcionam melhor para o owner-handler bem preparado. 

Aqueles que até agora não chegaram ao local da exposição por 

economizarem uma conta de hotel, e saíram às 3:00 da manhã para uma 

viagem de cinco horas. Chegam ao local do show alguns momentos antes 

da classe, quase arrancam as unhas de seus cães, cortam rapidamente 

seus bigodes, e depois não entendem por que estão tendo problemas no 



ringue, e não vencem. Eles não têm idéia dos procedimentos do juiz, e 

estão cansados e descontentes demais para que as instruções do juiz 

sejam cumpridas corretamente. Possivelmente vão liderar a multidão de 

linchadores que procurarão crucificá-lo porque seu cachorro venceu. 

Não faz diferença o quão bom ele é, o quão bem ele é condicionado, o 

quão perfeitamente ele é treinado, o quão bem ele é preparado, para 

parecer e agir como um super top dog. Eles não aplaudem os juízes por 

saberem e julgarem corretamente, nem você por fazer sua lição de casa 

corretamente. Não, eles recorrem ao antigo modo de defesa: "Foi um 

trambique". Na verdade você colheu o que plantou, com sacrifício, 

trabalho duro, trabalho em equipe, educação e simplesmente dedicação. 

Então você consegue ver que os owner-handler têm a vantagem, e 

qualquer handler profissional realmente confirmará isso. É o que você faz 

com essa vantagem que conta. Infelizmente, a maioria dos owner-handler 

não aproveitam sua vantagem. 

E o que um juiz espera, além de um bom cão, com uma apresentação 

correta, em condições maravilhosas, bem preparado, treinado para a 

perfeição e se mostrando como um “Top Dog”. O bom juiz conhece seu 

ofício, e o bom owner-handler sabe tudo o que o juiz gosta ou não. O 

owner-handler sem preparo não sabe nada. Agora você nos diga, qual 

dessas duas pessoas você prefere ser? 

Um homem e seu cão são realmente do que trata o esporte de cães de 

raça pura. Os prazeres desses momentos são as memórias de uma vida. 

 

-x- 

	


