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 Maurício Clauzet “ToNTo”

43 anos
vegetariano
escalador e montanhista há 23 anos
fundador HangOn
engenheiro de produção
ex professor universitário
facilitador e consultor em T&DH
fotógrafo
film maker ...



Escalada/Montanhismo
 e Turismo de Aventura: 

semelhanças, diferenças e 
oportunidades

Quem é turista, 
             e quem é esportista ?

como se encara o
RISCO



Perigo e Risco

PERIGO:      pode ser descrito como uma situação 
ou um conjunto de circunstâncias que podem causar 
danos às pessoas. Por exemplo: um recife escondido no 
mar, uma tempestade elétrica, uma doença endêmica. 

RISCO:        é a chance, pequena ou grande, de 
alguém ser prejudicado/machucado por um PERIGO. 

Os perigos podem ser 
conhecidos ou 
desconhecidos. Perigos 
conhecidos podem ser 
evitados, mas quando são 
desconhecidos, 
imprevistos ou não 
reconhecido, então é 
impossível fazer a 
escolha consciente de 
como evitá-lo. 

Uma vez que o perigo 
tenha sido identificado o 
risco pode ser avaliado. 
A importância de se 
tentar antecipar a 
existência de um risco é 
primordial para a 
segurança. 



Composição do Risco

ambiente
potencial

de
acidente

pessoas
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Escalar é uma atividade com 
comprometimento e risco



para o 
Turista

Oportunidade de 
aprendizagem

para o 
Escalador

Algo a ser evitado/
controlado

Risco



Escalada, Montanhismo
 e Risco

Buscar eliminar o risco do 
montanhismo é condená-lo à 

MORTE.Hillary
St Exupery
Bonati
Warren Harding & Mark Powell
Royal Robins
Messner
Lionel Terray



Diferenças

Semelhanças

como vê o risco
relação cliente/fornecedor

responsabilidade civil
gestão dos equipamentos de segurança

liderar e decidir   X   ser conduzido
observar e perceber   X    ser avisado

parte de procedimentos e equipamentos em comum
em geral no Ambiente Natural

possui riscos
busca e resgate

potencial de criar relação emocional com a Natureza



Oportunidades

?
ganho de escala na produção de equipos

fortalece mercado de equipamentos
esportistas > profissionais

fortalecer proteção do Ambiente Natural
unir forças em questões de acesso




