
Fundação Padre Anchieta diversifica modelo de atuação  
Tainã Bispo 
 
O logotipo de traços simples remete a um passado longínquo: sua inspiração é um desenho de 
1648, feito pelo viajante espanhol Céspedes Xeria. Mas para Paulo Markun, que há um ano 
preside a Fundação Padre Anchieta, o desenho do Pátio do Colégio ao lado do antigo rio 
Anhembi - praticamente o berço da cidade de São Paulo - é um indicador de onde ele acredita 
estar o futuro da organização.   
 
A trajetória da fundação - uma organização pública de direito privado sem fins lucrativos, 
criada em 1967 pelo governo do Estado de São Paulo -, confunde-se tanto com a da TV 
Cultura, sua emissora de sinal aberto, que até o ano passado ela não tinha sequer um logotipo 
próprio. Prevalecia a identificação da TV.   
 
Agora, porém, com a convergência digital - que mistura meios de comunicação tradicionais e 
novas mídias, como a internet e o celular -, Markun quer criar um modelo de negócio capaz de 
equilibrar melhor o peso da televisão com a de outras fontes de receita. "Ninguém garante 
que, daqui a dez anos, a TV manterá a importância que tem atualmente", diz o jornalista. "É 
difícil apostar todas as fichas na televisão aberta. Podemos prestar serviços, seguindo nossa 
missão, de diversas formas."   
 
A estratégia de Markun é conduzir a fundação como uma empresa, expandido sua atuação a 
todas as áreas que ofereçam oportunidades. É o caso da telefonia móvel. Até o fim do ano, a 
fundação planeja fechar acordos para oferecer conteúdo infantil a operadoras de celular. A 
idéia é aproveitar, em um novo meio, a experiência adquirida em programas de TV bem-
sucedidos, como o "Rá-Tim-Bum", que acabou gerando um canal pago com o mesmo nome.   
 
Na área educacional, a fundação criou um pacote pedagógico - que inclui DVDs, apostilas, site 
de internet e um jogo - para ser aplicado em cursos de qualificação profissional, por entidades 
como o Senai e o Senac.   
 
Até na administração de espaços, a fundação está abrindo uma rota de atuação. 
Recentemente, assumiu a gestão do Centro Cultural da Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro. 
"Podemos gerenciar museus e estabelecer seminários; ter uma maior abrangência de 
atividades", diz Markun.   
 
Mesmo na área de televisão, a idéia é diversificar. Além do canal Rá-Tim-Bum, visto em 1,5 
milhão de domicílios, a Fundação estuda a possibilidade de ter mais um canal pago, 
provavelmente na área de música. Além disso, a meta é colocar no ar, no próximo semestre, o 
Programa Universidade Virtual do Estado de São Paulo ou TV Univesp, um canal de ensino à 
distância que conta com a parceria de universidades e centros de pesquisa, incluindo USP, 
Unicamp, Unesp, Fapesp e Centro Paula Souza.   
 
A criação de um fundo para captar recursos e investir no segmento de animação também está 
na pauta. "Seria uma espécie de Funcine", diz Markun. Os funcines têm por objetivo financiar o 
cinema nacional e são regulamentados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).   
 
A mudança de enfoque está ligada a outra reformulação de peso na Fundação Padre Anchieta: 
a redução da dependência em relação aos recursos públicos. Neste ano, o governo estadual vai 
responder por 38% do orçamento previsto, de R$ 200 milhões. O resto ficará por conta de 
outras fontes. Entre serviços prestados, permutas, publicidade, receita do canal Rá-Tim-Bum, 
incentivos da Lei Rouanet e licenciamento, a fundação captou, por conta própria, R$ 95,6 
milhões. É um cenário bem diferente do existente há cinco anos, quando as verbas públicas 
representavam 73% da receita total.   
 
A previsão para este ano é de que os os investimentos chegarão a R$ 20 milhões, bem acima 
dos R$ 8 milhões em 2007. O orçamento inclui gastos em programação, equipamentos e 
tecnologia. "Lançamos 18 programas e reformulamos 19. Tudo com recursos próprios", diz 
Markun.   



 
A expectativa é de que a Fundação fechará o ano no azul, como nos dois anos anteriores. 
Desde que assumiu a presidência, Markun renegociou as dívidas da instituição, de R$ 2 
milhões com o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) e de R$ 5,4 milhões com 
a Receita Federal. "Contratamos uma empresa para fazer uma redução de despesas e 
insumos. Fizemos até um leilão de sucata, com o qual arrecadamos R$ 300 mil", conta.   
 
Com a reformulação, algumas decisões tomadas no passado também estão sendo revistas. No 
início da década, a fundação começou a negociar o intervalo dos programas da TV Cultura, que 
até então não tinha espaço para comerciais, nem patrocínio. O movimento, desta vez, será no 
sentido contrário. Até o fim do ano, a TV Cultura vai parar de vender espaço para anúncios na 
sua programação infantil, de 12 horas diárias. "Continuaremos a fazer projetos especiais (com 
empresas) ou patrocínio. Não estamos abrindo mão de mídia", diz Markun.   
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