
Gestão sem palhaçada 
Andréa Ciaffone 
 
Por trás do nariz vermelho de palhaço, Wellington Nogueira, o fundador e coordenador da ONG 
Doutores da Alegria, se revela um business man de grande talento. 
 
Ator de formação e palhaço por paixão, Wellington Nogueira fundou e dirige os Doutores da 
Alegria, uma organização não-governamental que há 14 anos se dedica a levar alegria a crianças 
hospitalizadas. Nessa descrição há pouquíssimas pistas para seu outro lado: o de gestor sério, 
competente e dotado de uma rara clareza sobre a natureza, a missão e o futuro do seu "negócio". 
Com um faturamento de R$ 2, 8 milhões por ano, a ONG Doutores da Alegria combina 
longevidade, consistência, excelência artística, relevância científica e coleciona números 
significativos: nesses 14 anos já realizou 350 mil visitas a crianças hospitalizadas, hoje emprega 
37 palhaços e outros 20 funcionários, foi tema de pesquisa acadêmica de mais de 3 mil 
universitários, inspirou mais de 180 grupos semelhantes que movimentam quase 1, 8 mil 
palhaços e já recebeu mais de 10 premiações importantes e está classificada entre as 40 
melhores práticas sociais do mundo pela Divisão Habitat da ONU. Agora, o trabalho da 
organização virou coisa de cinema: o documentário "Doutores da Alegria - o filme", foi o vencedor 
do Festival de Cinema Brasileiro em Nova York e do Prêmio do Júri Popular e Prêmio Especial no 
Festival de Gramado. E quebra um paradigma ao se tornar o primeiro documentário brasileiro 
sobre o terceiro setor a ser exibido em grande circuito comercial.  
 
Qual é o segredo do sucesso no business da palhaçada? 
O mesmo de qualquer outro business: a inquietação. Estar sempre alerta para as novas condições 
externas à sua atividade e sempre disposto a evoluir dentro do seu próprio negócio. Aliás, esse 
também é o segredo do sucesso de um palhaço. Na verdade, nesses 14 anos, em termos de 
administração, nunca tive referências em que me inspirar. Eu estava traçando um caminho que 
ninguém até então tinha trilhado. Então, minha preocupação era sempre ver se eu estava fazendo 
a coisa certa . Além disso, sempre achei que a pior coisa do mundo é ficar imóvel, sentado sobre 
os louros. Então, à medida que o Doutores ia dando certo, eu me preocupava em manter a 
organização evoluindo. Por muitos anos me subestimei como gestor. Eu achava que alguém ia 
aparecer para fazer o trabalho administrativo. Depois, percebi que eu perdia tanto tempo dizendo 
o que fazer que era melhor eu mesmo administrar. Quando uma amiga que trabalha com a 
Achoca (que é uma ONG especializada em administração de projetos sociais) veio me dar as 
primeiras noções de planejamento estratégico, ela me disse que eu já era um homem de negócios 
. Com esse reconhecimento me senti à vontade para assumir essa minha 
 
Qual foi a origem do grupo e da ONG Doutores da Alegria? 
Tudo começou no final dos anos 80, quando eu estava morando em Nova York e estudando para 
me tornar uma estrela da Broadway, até que um dia veio um daqueles telefonemas que mudam 
da vida da gente. Era um convite para conhecer o trabalho da Clown Care Unit do Big Apple 
Circus, especializada em levar o trabalho do palhaço para crianças hospitalizadas. Eu queria ser 
estrela da Broadway, não palhaço. Mas, fui ver o trabalho e me apaixonei por suas possibilidades. 
Algum tempo depois, meu pai foi hospitalizado. Larguei tudo para vir ficar com ele. A minha 
surpresa é que quando cheguei ao hospital, ele, junto com as enfermeiras, já tinha armado tudo 
para eu me apresentar na enfermaria infantil do Incor. Foi assim que nasceu o Doutores da 
Alegria.  
 
Quanto em comum o Doutores tem com o original nova-iorquino? 
Em termos de conceito artístico, hoje já tem muito pouco porque desenvolvemos nosso próprio 
estilo. Em termos de gestão, a experiência em Nova York me mostrou a importância de ter 
palhaços profissionais, contratados e dispostos a se aperfeiçoarem continuamente. Outra lição foi 
sempre buscar a auto-sustentação financeira. O Big Apple Circus, que mantém a Clown Care Unit, 
tem um orçamento de US$ 12 milhões de dólares, dos quais 80% são gerados pela venda de 
ingressos.  



É uma das organizações sem fins lucrativos mais rentáveis do planeta. Infelizmente ainda não 
consegui reproduzir essa dinâmica. Aqui o caminho é outro: buscar patrocínios e apoio das leis de 
incentivo. Aliás, desde o começo, o que nos viabilizou foi a Lei Mendonça, do município de São 
Paulo. Tivemos fases em que tínhamos só um patrocinador - por cinco anos a Itaú Seguros foi 
nosso único patrocinador e arcava com 95%. Foi uma excelente parceria. Mas eu percebi que, 
como organização voltada para a sociedade civil, ao ter só um parceiro, eu perdia credibilidade. 
Hoje, preferimos um modelo de parcerias. Temos um clube de parceiros que ao ajudar a ONG 
obtém benefícios fiscais por meio de diversas leis municipais, estaduais e federais. Além disso, 
somos projeto aprovado anualmente pela Lei Rouanet de Incentivo à Cultura, o que nos permite 
oferecer benefícios fiscais aos doadores e abatimento no Imposto de Renda.  
 
A certa altura do filme, você diz que o palhaço, tal qual a criança, vive o hoje. Isso também é 
verdade para o empresário que tem sempre de estar ligado no presente para construir o futuro. 
Você acha que a filosofia do palhaço lhe serviu como escola de gestão? 
Eu nunca tinha pensado nisso. Mas, ouvindo você falar assim, consigo perceber a relação. De fato, 
a capacidade de perceber o que está ao seu redor, otimizar os recursos disponíveis e buscar 
aceitação do público são todos elementos que tanto funcionam na arte do palhaço quanto no 
ambiente de negócios.  
 
“Temos um clube de parceiros que, ao ajudar o Doutores da Alegria, obtém benefícios fiscais”  
 
Qual é a sua expectativa em relação ao impacto do filme? 
O trabalho em hospitais nos ensina a domar nossas expectativas. Mas o filme vem cumprir uma 
missão. Desde o início do Doutores da Alegria, houve uma série de demandas sobre qual o real 
impacto das visitas dos palhaços no tratamento clínico das crianças. Isso até hoje ninguém 
conseguiu difinir de forma quantitativa, nem a Divisão de Medicina Alternativa da Universidade de 
Columbia (NY) chegou a um resultado conclusivo. Aqui fizemos um estudo qualitativo sobre a 
relação entre arte, ciência e humor. Foi assim que nasceu o Centro de Pesquisa Doutores da 
Alegria mais ou menos em 1997. Quando o Doutores fez dez anos, em 2001, tive uma crise. 
Passei a refletir profundamente sobre o meu papel na instituição e que caminho seguir. Percebi 
que vivemos na Era do Conhecimento e que só a disseminação da informação de como se dá 
nosso trabalho poderia gerar sustentabilidade e continuidade. Isso me trouxe uma novo estímulo 
para falar de negócios. Por isso fizemos o filme: para prestar contas para a sociedade sobre os 
efeitos do nosso trabalho.  
 
Se o filme gerar uma onda de novos recusos, quais são seus planos para eles?  
Utilizá-los para multiplicar o knowhow que adquirimos nesses anos. 
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