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Grupo de clowns leva a arte do improviso para grandes corporações e permite discussão de 
temas como criatividade e inovação. 
 
 

 
Grupo mostra com humor como é possível vencer desafios e improvisar soluções 

 
Sobressalto. Essa foi a sensação de executivos da Telefonica vindos do Chile, Bolívia, Equador, 
México,Argentina e Espanha ao verem palhaços debochados entrarem na sala onde se 
realizava um congresso internacional de TI, nos últimos dias de maio, num dos hotéis da rede 
Blue Tree, em São Paulo.No ambiente,mais de quarenta profissionais concentrados 
surpreenderam- se ao ver o ambiente ser invadido por palhaços — isso mesmo, palhaços! —, 
que os ensinaram a fazer a coreografia da ola. Pouco depois, quando os participantes do 
congresso já estavam um pouco descontraídos, um dos palhaços “roubou” dois cigarros de um 
executivo e os colocou na boca.  
 
Simulando uma foca, começou a rolar para lá e para cá, arrancando risadas dos presentes. Um 
pouco mais tarde, a gargalhada era geral. A maioria dos quarenta executivos foi convidada a 
participar do show circense. 
 
Sucesso entre os paulistanos, o espetáculo de improviso clown Jogando no Quintal tem sido 
cada vez mais requisitado pelo mundo corporativo, interessado em trabalhar conceitos como 
produtividade em equipe, desenvolvimento do potencial de funcionários, criatividade, jogo de 
cintura e inovação. O exemplo da Telefonica é prova do êxito desse grupo. 
 
“O Jogando no Quintal é um jogo de improviso peculiar, que trabalha com um arquétipo que 
sempre esteve presente na história da humanidade: o palhaço, que se manifesta com 
ingenuidade e simplicidade mas também com refinamento e poesia. Um ser que sempre busca 
soluções criativas a partir das mesmas ferramentas: corpo e voz”, diz Claudio Tebas, clown do 
elenco do grupo. “Queremos mostrar ao corpo de funcionários de uma empresa como ter alta 
produtividade com poucos recursos, como usar a criatividade e o bom humor em momentos 
complicados”, completa. 
 
Além da Telefonica, empresas como Natura, Vale do Rio Doce, Unilever, IBM,Unibanco,Banco 
Safra,Schering, Petrobras, Basf, Grupo Votorantim, Unibanco AIG, Unimed e Andrade Gutierrez 
são algumas das mais de 100 já atendidas pelo grupo. 
 



As apresentações corporativas têm a mesma estrutura dos espetáculos mensais do grupo, em 
que dois times, em clima de integração, devem improvisar cenas num tempo determinado por 
um juiz — também um clown — com base em um tema sugerido pelo público. 
 
“As cenas improvisadas obrigam o elenco a procurar diferentes recursos para transformar 
eventuais obstáculos em oportunidades. Assim, enquanto arrancamos risos, demonstramos 
como uma atitude proativa e positiva pode ser útil na solução de problemas”, diz Tebas. 
 
“Ao contrário do que se imagina, para que haja improvisação é preciso que se tenha técnica. 
Improvisar não é fazer qualquer coisa. Para improvisar é preciso muito treino. É necessário 
conhecer a técnica para, então, poder jogar com ela”, afirma ele.“No dia-adia das empresas é 
comum acontecer coisas que não estão planejadas.Estar preparado para reagir com rapidez e 
criatividade nessas situações é fundamental”, diz César Gouvêa, criador do grupo ao lado de 
Marcio Ballas. “No mundo empresarial, criatividade aliada a rapidez é a base para resolver 
imprevistos. É algo supervalorizado.É isso que tentamos despertar entre os funcionários das 
empresas que nos contratam”, reforça Claudio Tebas. 
 
O grupo,formado em 2001,nos fundos da casa de Gouvêa,surgiu como resultado de duas 
paixões: o mundo clown e o futebol.No jogo de improviso,dois times de palhaços simulavam 
um jogo de futebol com hino do clube, placar,bandeiras,juiz,jogadores e, é claro, a torcida. 
 
A experiência inusitada apresentada para uma pequena platéia de vinte ou trinta pessoas fez 
tanto sucesso que, em poucos meses, teve de mudar de endereço. O público não parou mais 
de crescer.Desde 2001 a companhia realiza um trabalho de pesquisa de linguagem com 
treinamento semanal. O espetáculo Jogando no Quintal tem o patrocínio da CCR Cultura nas 
Estradas e apoio cultural do grupo Energias do Brasil e chega a receber cerca de 2 mil pessoas 
por final de semana. 
 
“Quando nos apresentamos nas empresas, se nossas teorias não chegam a ser colocadas em 
prática, pelo menos contribuímos para a alegria do ambiente de trabalho, para proporcionar 
momentos de diversão”, completa Tebas. 
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