Sobre a Pesquisa do Adotante
O que a pesquisa lhe diz?
A pesquisa do adotante foi desenvolvida para informar sobre:
•
•
•
•
•

Expectativas acerca de interação social
Preferências em relação a certos comportamentos, como vocalização e brincadeira
Ambiente da casa
Experiência com gatos
Melhor compatibilidade de cor (o “match”)

Sobre a pesquisa
O uso do termo “pesquisa” é fundamental para o Meet Your Match®. Ele considera a importância
das expectativas do adotante acerca do novo gato, assim como sua perspectiva e experiência
durante o processo de match. O termo pesquisa também implica que não existe resposta “certa”
ou “errada”. Já o termo “questionário” seria associado a ser aprovado ou não.
As perguntas de 1 a 6 informam sobre a) a expectativa
do adotante em relação ao nível de valentia do novo
gato e b) o nível de atividade no ambiente que o gato
deve esperar.
Para pontuar esta seção, some o número de respostas
circuladas em cada coluna. Anote os totais na linha
cinza abaixo da pergunta 6.
As respostas na primeira coluna (esquerda) indicam o nível de compatibilidade do adotante com
gatos de baixa valentia, ou roxos. As respostas na coluna do meio indicam compatibilidade com
gatos de média valentia, ou laranjas. A terceira coluna corresponde a respostas mais adequadas
para gatos de alta valentia, ou verdes.
Respostas na última coluna, à direita, servem apenas para coletar informações e não afetam a
compatibilidade do gato e adotante em termos de valentia.
A coluna com maior número de respostas circuladas indica a cor com a qual o adotante é mais
compatível (match). Na seção “Para uso da equipe”, ao final da Pesquisa, circule a cor do match.

No exemplo acima, o adotante é mais compatível com um gato de baixa valentia: a casa é
relativamente calma e ele está buscando um gato que interage moderadamente com o ambiente.
A seção seguinte, perguntas de 6 a 9, informa
sobre as expectativas do adotante em relação ao
quanto o gato irá interagir com pessoas.
Observação: para pontuar corretamente esta
seção, você deve considerar a resposta de
questão 6 novamente. Anote o total para as
perguntas de 6 a 9 em cada coluna, na linha cinza
abaixo da pergunta 9.
Esta seção irá informar se a pessoa será mais compatível com um gato independente (primeira
coluna), sociável (segunda coluna) ou muito sociável (terceira coluna).
As perguntas de 10 a 15 são para reunir informações que podem auxiliar com o match (como
“quero que meu gato goste de brinquedinhos”), mas não somam à pontuação.
A pergunta 16 também é apenas para reunir informações e irá ajudar a iniciar a conversa com o
adotante sobre o tipo de gato que ele visualiza vivendo em sua casa.
Na seção “Para uso da equipe”, anote a personalidade Feline-alityTM que tem melhor
compatibilidade com o adotante, baseado na pontuação dele nas perguntas de 6 a 9 e na conversa
de vocês.

