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Moda entre as empresas, o montanhismo se torna uma arma para mapear o perfil 
comportamental de profissionais e identificar quem são os futuros líderes

Por  Eliane Quinalia

1 A u t o c o n f i a n ç a
eScAlAdAS AjudAM o cérebro 
A Agir rApidAMente eM SituA-

çõeS ineSperAdAS e MelhorAM A Au-
toconfiAnçA do indiVíduo, que pAS-
SA A cAlculAr Melhor oS riScoS e 
AS conSequênciAS de SuAS deciSõeS. 

2 A c e i t a r  l i m i t a ç õ e s
SubidAS trAzeM A Seguinte 
reflexão: “eStou reAlMente 

prepArAdo pArA o deSAfio?” tAl 
coMo nuMA eMpreSA, nA MontAnhA 
é preciSo reconhecer oS próprioS 
liMiteS e, Se neceSSário, recuAr.

3 H u m i l d a d e
experiênciA não é gA-
rAntiA de ASSertiVidAde. 

pArA chegAr Ao topo, é preciSo 
eStAr Aberto A noVAS ideiAS e 
ouVir A opinião doS deMAiS. 

4 M e t a s t a n g í ve i s
o cuMe não é Algo utópico: 
AlcAnçá-lo é poSSíVel, MAS, 

ASSiM coMo nA VidA corporAtiVA,  
oS cAMinhoS preciSAM Ser ViáVeiS,  
o que exige plAnejAMento reAliStA.

5 P e r s i s t ê n c i a 
expediçõeS podeM Apre-
SentAr trechoS íngreMeS, 

bAixAS teMperAturAS, Ar rAre-
feito e AdVerSidAdeS que exigeM 
forçA, reSiliênciA e perSiStênciA. 
Se fAlhAr, eStude o erro, refAçA 
oS plAnoS e tente outrA Vez. 

6 Senso de coletividade  
o trAbAlho eM conjunto 
gArAnte A SobreViVênciA 

dA equipe e fAcilitA A chegAdA 
Ao cuMe. AS dificuldAdeS pAre-
ceM MenoreS quAndo AlguéM Ao 
lAdo eStá diSpoSto A AjudAr.
 

7 B o a s  i d e i a s 
criAtiVidAde é fundAMentAl 
pArA contornAr dificul-

dAdeS nuMA expedição, coMo 
uM rio cAudAloSo que Surge no 
Meio do cAMinho. nuMA eMpreSA, 
boAS ideiAS SAlVAM negócioS.
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reações.durante a atividade, limi-
tes físicos e mentais são testados. 
Há situações adversas, como o frio 
e a chuva, e é necessário cozinhar 
e dormir em barracas ao lado de 
pessoas com as quais se tem pouca 
— ou nenhuma — intimidade. ou 
seja, desestabiliza-se o profissional. 
o RH, claro, fica atento às atitudes. 
a escalada revela, entre outros as-
pectos, quem são os estrategistas e 
quem são os executores. e diz muito 
sobre o estilo de gestão, revelando 
se o chefe é motivador, técnico ou 
visionário, se delega e se é capaz de 
ceder espaço para outro profissional. 
“tira-se proveito do clima informal 
para aplicar testes, criar situações 
adversas e plantar imprevistos que 
exijam atenção, colaboração e so-
lução de problemas. a ideia é saber 
como cada um reage”, diz Renata 
perrone, sócia da consultoria de re-
crutamento e desenvolvimento de 
Bernt entschev, do Rio de Janeiro. 

 diferentemente dos escape games, 
que ficaram famosos nos processos de 
seleção, o montanhismo não costuma 
ser aplicado para recrutar talentos, e 
sim para treinar e desenvolver. isso 
acontece devido ao alto custo da ativi-
dade — roteiros que envolvem longas 
distâncias e imersão na montanha 
chegam a 7 500 reais por cabeça.

por causa disso e dos elevados pre-
ços das passagens aéreas no Brasil, a 
preferência das empresas costuma ser 
os destinos localizados num raio de 
até 100 quilômetros da sede. o per-
curso e o modelo da aventura são defi-
nidos por consultores especializados, 
levando em consideração faixa etária, 
preparo físico do grupo e, sobretudo, 
objetivo da escalada. “Se há uma rixa 
entre as áreas de marketing e finan-
ceiro, por exemplo, focamos a prática 
na resolução desse problema. iden-
tificamos os líderes de cada grupo e 
os colocamos para trabalhar lado a 
lado”, diz marco Santos, diretor e guia 
da terra trekking, especializada em 
treinamento outdoor, de itabira (mg). 

Lições do 
montanhismo 
Veja sete ensinamentos 
que a prática pode promover 
para os profissionais

D
e tempos em 
tempos, as em-
presas elegem 
um novo tema 
para explorar 
em programas 
e treinamentos. 
depois da onda 
dos escapes ga-
mes, jogos de 
fuga e estraté-
gia, o queridinho 

da vez é o montanhismo. o esporte, 
que vem ganhando a atenção dos ar-
rojados donos de startups aos execu-
tivos de multinacionais, é a analogia 
perfeita para quem deseja “escalar 
negócios”. existem inúmeros para-

lelos possíveis: enquanto o guia de 
expedição orienta com sabedoria, 
o líder conduz com inteligência; en-
quanto o montanhista calcula riscos, 
o funcionário planeja metas; enquan-
to a escalada pede força, a carreira 
exige resiliência. e, sem espírito de 
equipe, ninguém chega ao topo, nem 
da montanha nem da empresa.

 apesar de os críticos considera-
rem as escaladas apenas mais um dos 
modismos corporativos e defenderem 
que logo serão substituídas por outra 
tendência qualquer, a verdade é que 
elas se tornaram uma febre ao redor 
do mundo. “ambientes desafiadores, 
como montanhas, oferecem uma 
oportunidade real de aprendizado. 

À medida que caminham e escalam, 
os participantes de uma expedição 
compreendem a importância de 
ser socialmente inteligentes, de se 
adaptar às mudanças de condições, 
de construir a confiança e de manter 
uma visão holística”, diz Christopher 
maxwell, ph.d. em liderança. 

durante 15 anos, Christopher foi 
professor na Wharton School, esco-
la de negócios da universidade da 
pensilvânia, nos estados unidos, e 
dirigiu um programa experimental 
de desenvolvimento de lideran-
ça em que levava gestores para os 
mais altos picos do mundo. no final 
de 2016, ele publicou o livro Lead 
Like a Guide (sem tradução no Bra-

sil), no qual relata 
sua experiência na 
área e mostra o que 
guias de montanhas 
têm a ensinar aos 
executivos. a obra 
fez barulho entre os 
empresários. 

do lançamento do 
livro para cá, houve 
um boom de interes-
se sobre o assunto, 
inclusive no Brasil. 
Segundo consulto-
rias de aventura ou-
vidas por voCÊ  S/a, 
a procura pelo espor-
te aplicado com viés 
empresarial cresceu 
até 600% nos últi-
mos dois anos. 

Companhias de 
diferentes portes e 
setores têm promo-
vido o alpinismo en-
tre seus times, tanto 
para motivá-los com 
insights fora do am-

biente de trabalho quanto para mape-
ar perfis. “o pico de interesse ocorreu 
durante a crise, com as organizações 
buscando novas maneiras de promo-
ver o crescimento e aumentar a efici-
ência”, diz Carlos eduardo Santalena, 
que alcançou o cume do monte eve-
rest, maior montanha do mundo, aos 
24 anos e hoje é sócio da grade6, de 
Campinas (Sp), que promove viagens 
turísticas e corporativas para desti-
nos famosos pela altitude.

Experimento traiçoeiro  
no fundo, o objetivo das empresas é 
que as expedições sejam um gran-
de laboratório comportamental. 
Quem as promove quer provocar as 

AlpinistAs 
corporAtivos

Equipe da Planetum no 
pico da Pedra Grande: 
a empresa levou 35 
pessoas para subir 
a montanha, que 
fica em Atibaia (SP)
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na multinacional francesa de arti-
gos esportivos decathlon, que conta 
hoje com 1 500 funcionários no Brasil, 
o montanhismo é usado tanto para 
integrar a equipe quanto para pro-
mover a estratégia de negócio. na loja 
de Florianópolis, quinto maior fatu-
ramento no país, a última escalada 
foi em dezembro, durante o processo 
de integração: 12 profissionais fize-
ram a trilha do Santinho, na praia 
de moçambique, em Florianópolis. 
“o intuito era apresentar os novos 
empregados e, ao mesmo tempo, me-
lhorar o diálogo entre o time. a trilha 
é um bom lugar para trabalhar a co-
municação clara”, diz Cauã guzmán, 
diretor da unidade. Já na unidade da 
marginal tietê, de São paulo, a esca-
lada é utilizada como uma espécie de 
reunião de estratégia e inclui desde 
gerentes até o Ceo. a mais recente, 
em outubro, levou 51 pessoas para 
Juquitiba, no interior de São paulo. 

Do jeito certo 
via de regra, quando a organização 
decide promover uma expedição, o 
profissional pode se recusar a par-
ticipar. Segundo as empresas, no 
entanto, isso é raro e o número de 
inscritos em geral ultrapassa o de va-
gas, o que as obriga a adotar critérios 
de desempate. a saúde é um deles: 
só viaja quem estiver apto. 

Se a pessoa se sente vulnerável, 
o RH precisa ter maturidade para 
entender a questão. não se pode 
obrigá-la e muito menos preteri-la 
por causa de sua recusa. 

passageira ou não, eficaz ou não, 
o fato é que a onda do montanhismo 
tomou conta do mundo corporativo. 
e, para que traga benefícios (em vez 
de prejuízos) aos empregados, precisa 
ser executada com responsabilidade. 
“Há pontos importantes na hora de 
desenhar uma expedição: ela pre-
cisa ser desafiadora, mas também 
criar oportunidades de discussão. 
Se a expedição for bem planejada, e 
liderada por guias especializados de 
montanha, ajudará os indivíduos a 
ser profissionais e líderes melhores”, 
diz Christopher maxwell. 

Executivos da Tenco em 
escalada na Cordilheira dos 
Andes, na Argentina: os gestores 
são os próprios guias das 
expedições com funcionários 

na tenco, que gerencia shoppings 
em oito estados e possui 778 traba-
lhadores, os próprios executivos são 
os guias. administrada pela família 
gribel, cujos membros são alpinistas 
desde a década de 90, a companhia le-
vou, nos últimos dois anos, 40 pessoas 
para subir o monte Roraima e a Cha-
pada diamantina. “uma expedição 
bem-feita ensina espírito de equipe, 
respeito às diferenças, persistência, 
coragem e criatividade”, diz adriana 
gribel, vice-presidente da tenco, de 
minas gerais, e alpinista nas horas 
vagas — ela já escalou os sete cumes 
mais altos do Brasil. “Quando voltam 
da montanha, os funcionários passam 
a ser porta-vozes desses valores e sua 
performance na empresa melhora.”

aurélio pedro de Resende neto, de 
37 anos, de São paulo, é um exemplo. 
onze meses após passar oito dias na 
Chapada diamantina e percorrer 100 
quilômetros, o advogado foi promovi-
do a um cargo de gerência na tenco 
e recebeu aumento de 15%. “mudei a 
maneira de pensar e de agir. percebi 
a importância de reconhecer limita-
ções e passei a ter mais disciplina. na 
montanha, bastava um atraso e todos 
corriam o risco de dormir na floresta, 
sem segurança alguma”, diz.

 mas o que acontece quando alguém 
do time tem um desempenho pífio 
durante a escalada? Consultores afir-

Ambientes 
desafiadores, como as 
montanhas, oferecem 

uma oportunidade 
real de aprendizado”

ChriSToPhEr MAxwELL,  
ph.d. eM liderAnçA 

os picos preferidos 
das empresas

PEDrA GrAnDE

AtibAiA (Sp)

SErrA Do JAPi

jundiAí (Sp)

PEDrA Do Sino

tereSópoliS (rj) 
SErrA Do 
PAu D’ALho

AndrAdAS (Mg)

ChAPADA 
DoS VEADEiroS

Alto pArAíSo 
de goiáS (go)

MonTE rorAiMA

pAcArAiMA (ro)

2 734 metros

1 700 metros

1 460 metros

2 263 metros

1 260 metros1 418 metros
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da companha. “as equipes precisaram 
repensar a forma como estavam se 
comunicando, dando e recebendo 
feedbacks, relacionando-se entre si 
e, principalmente, liderando”, afirma 
ana paula desiderio, diretora de re-
cursos humanos da mercedes-Benz, 
de São Bernardo do Campo (Sp). 

por lá, a prática, diferente das 
imersões nas montanhas, acontece 
em ambientes controlados, como em 
hotéis-fazenda em meio à natureza 
que se encontram no máximo a 3 ho-
ras de distância do escritório. “não 
há acampamento, mas plantamos 
elementos-surpresa para dificultar 
o percurso e forçar os colaboradores a 
desenvolver flexibilidade, agilidade e 
resistência, competências essenciais 
hoje na empresa”, diz ana paula. 

diante desse cenário, cabe ao pro-
fissional aproveitar a chance de re-
pensar suas habilidades. Já para as 
empresas o desafio é realizar avalia-
ções acuradas para não prejudicar o 
funcionário, um efeito rebote ao qual 
devem estar atentas. afinal, o objetivo 
é chegar ao topo juntos. 

mam que é obrigação das empresas 
trabalhar as fragilidades dos profis-
sionais. “ao vivenciar as fraquezas, o 
empregado pode refletir sobre elas e 
colocar em prática ações para comba-
tê-las”, afirma Renata, da de Bernt 
entschev. ela diz, ainda, que, em tem-
pos de inovação, o erro perdeu a pe-
cha de vilão. a reflexão sobre o fra-
casso, inclusive emocional, é essencial 
para o surgimento de novas ideias. 

Quando convidou, no final do ano 
passado, 35 de seus 70 funcionários 
para uma escalada de 5 horas na pe-
dra grande, em atibaia (Sp), a plane-
tun, empresa paulistana de serviços 
e soluções para o mercado automoti-
vo e de seguros, tinha ciência de que 
limitações viriam à tona. Henrique 
mazieiro, sócio-fundador, é pratican-
te do montanhismo há seis anos e já 
escalou picos como o Kilimanjaro, na 
tanzânia, e o monte elbrus, na Rússia 
— considerado o mais alto da europa. 
“notei o interesse dos times em mi-
nhas histórias e, como sabíamos que 
a experiência traria lições importan-
tes, decidimos levá-los”, diz o execu-

tivo, de São paulo, que deixa claro: 
aceitar um desafio sabendo dos pró-
prias limites demonstra vontade de 
sair da zona de conforto. “isso, por si 
só, já valoriza o passe profissional.”

Versão light 
na rabeira do montanhismo, outras 
modalidades do esporte (mais aces-
síveis e menos arriscadas) também 
vêm ganhando espaço nas empresas. 
uma delas é o trekking de regularida-
de, também conhecido como enduro 
a pé. nele, cada membro da equipe 
tem uma missão no grupo, que deve 
chegar ao destino por meio de trilhas 
num prazo estabelecido e tendo como 
base apenas instrumentos de nave-
gação tradicionais, como gpS, mapas 
e bússola. o celular não é permitido.

a multinacional francesa do ramo 
de bebidas alcoólicas pernod Ricard e 
a gigante automotiva mercedes-Benz 
são algumas das organizações que já 
promovem a prática entre seus con-
tratados. na mercedes, o interesse 
pela atividade surgiu após a necessi-
dade de mudar a mentalidade dentro 


