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MISSÃO

Desde o princípio de suas atividades até os dias atuais, a Fundação Cásper Líbero con!rma e busca cumprir a missão de 
aprimorar a cultura nacional, a prestação de serviços à comunidade e o desenvolvimento social do cidadão. Sem possuir 
qualquer !nalidade lucrativa, a entidade cumpre os objetivos e princípios patrióticos, culturais e jornalísticos preconizados 
por seu fundador, Cásper Líbero que, em seu testamento, deixou expresso o seu desejo:

VALORES

As atitudes do corpo dirigente, funcionários e parceiros da Fundação Cásper Líbero são orientadas por um sólido conjunto 
de valores que direciona as políticas de atuação e de!ne as competências que continuamente reforçam a alta reputação e os 
seus resultados positivos.
Em um mundo que se acelera, o pioneirismo é determinante, pois garante conhecimento atualizado das inovações e inter-
relações decisivas para as suas áreas de atuação.
A tradição permite qualidade na leitura de cenários externos e tendências, identi!cando oportunidades e desa!os para criar 
ou redirecionar estratégias e consolidar projetos.
Palavra de ordem em uma sociedade que busca sustentabilidade, o exercício da ética fortalece na Fundação a responsabili-
dade em responder pelo seu papel e resultados.
A excelência implica a inclusão de alternativas criativas associadas aos valores essenciais no planejamento estratégico, com 
base na evolução do comportamento social e dos avanços tecnológicos.
Habilidades interpessoais com qualidade são capazes de conciliar interesses e mobilizar equipes para a alta performance, 
gerando harmonia entre realização pro!ssional e qualidade de vida.
A integração permite comunicação alinhada com as melhores tecnologias, com funcionários utilizando corretamente os 
recursos, gerando fácil e rápida assimilação e compreensão pelo público.
Pela delegação, manter motivados seus integrantes, propondo projetos e corresponsabilidade pelos resultados e buscando 
crescimento e prestígio perante a sociedade, além do integral exercício da cidadania.

“... Eu, Cásper Líbero, quero e disponho que todos os meus bens 
remanescentes sejam reunidos e aplicados como patrimônio 
da Fundação que ora crio e instituo, aparelhadas dos inventos 
e aperfeiçoamentos que o progresso for engendrando, 
!delíssima à elevada !nalidade da Fundação”.1

“... objetivo patriótico de iniciativas e campanhas por São 
Paulo, pelo Brasil, pela Justiça, pelos nobres ideais, pela 
cultura e grandeza de nossa pátria...”2

1 e 2 - Trechos do testamento deixado por Cásper Líbero.
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PALAVRAS DA LIDERANÇA 

Em 2009, a Fundação Cásper Líbero completa uma década de publicação do seu Balanço Social em um constante exercí-
cio de transparência e de responsabilidade frente ao cumprimento de sua missão e papel social. Uma parte importante da 
presente edição é destinada ao caminho percorrido nesses dez anos, com seus desa!os, conquistas e processos contínuos 
de aprendizado. 
Na entrevista a seguir, o presidente do Conselho Diretor, Sr. Paulo Camarda, faz uma breve avaliação da década que se 
encerrou em 2009. 

Como o senhor avalia o desenvolvimento da Fundação Cásper Líbero ao longo da década?
Ao longo dos últimos anos, o fortalecimento da entidade se deu em diversos aspectos em 
suas áreas de atuação. A principal razão para os avanços foi a mudança no estilo de gestão, 
com a chegada de pro!ssionais da área da comunicação, sempre atentos às negociações 
em função dos valores de mercado e orientados para o cumprimento dos seus orçamentos 
anuais.

Em linhas gerais, quais são os principais indicadores desse desenvolvimento? 
A meu ver a avaliação vai além de indicadores, tendo o seu foco em um Conselho Diretor 
dinâmico sempre voltado para os altos interesses da entidade e da comunidade em que 
atua, respaldado por colaboradores de sua con!ança e conhecedores do universo de uma 
empresa de comunicação e de educação.

A Fundação Cásper Líbero comunica e prepara comunicadores para o mercado de traba-
lho. Qual é o papel da comunicação no desenvolvimento social?
A Faculdade Cásper Líbero prepara seus alunos para que, após estarem formados, e ao exer-
cerem suas funções nas emissoras de rádio e televisão, jornais, revistas e internet, noticiem 
com responsabilidade o bom desempenho das autoridades governamentais, suas mazelas 
e, principalmente, alertem a população para a preservação do meio ambiente, contra a 
destruição dos ecossistemas em nome do desenvolvimento econômico e social sustentável. 

Quais foram os momentos mais marcantes da Fundação nesta década?
Entre tantos, quero ressaltar a consolidação econômica e !nanceira que a entidade con-
quistou a partir de meados da década de 1990. Isso permitiu que, em 2007, a TV Gazeta 
iniciasse suas transmissões pelo sistema digital de televisão, com equipamentos de última 
geração de fabricação genuinamente nacional. 
Ainda, a Faculdade ampliou seus cursos com a implantação, em 2002, do curso de Rádio e 
TV. Aumentou o número de órgãos laboratoriais para o aprimoramento da prática pro!ssio-
nal dos alunos. Ampliou, também, a oferta de cursos e de vagas na pós-gradução Lato Sensu.
Quero ainda lembrar que o Ministério da Educação tem renovado consecutivamente as li-
cenças dos cursos sem qualquer restrição. Além disso, seu reconhecimento como instituição 
de referência na área educacional nas comunicações tem se fortalecido cada vez mais.

Quais são os principais desa!os da Fundação para a próxima década?
Continuar a crescer com responsabilidade e ética, com a perfeita integração de suas uni-
dades de negócios, focando não apenas os resultados operacionais, mas também se preo-
cupando com o desenvolvimento e divulgação de ações que contribuam para o equilíbrio 
social do país, a formação de cidadãos conscientes na preservação das "orestas, rios e pela 
sobrevivência de nosso planeta.
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“A virtude não vem da riqueza, mas sim a riqueza da 
virtude, bem como tudo o que é bom para o homem, na vida 
particular ou na vida pública”. Platão

Na Grécia Antiga, o conceito de “areté” guiava corações e mentes em direção à virtude ou, 
ainda, à excelência pessoal. A palavra está na origem de “aristocracia” – não no sentido atu-
al, mas sim como uma indicação de mérito –, sugerindo aos indivíduos que o maior desa!o 
é se tornar o melhor que se pode ser a partir do que se é.

Este Balanço Social celebra mais uma década de atividades da Fundação Cásper Líbero. 
Nesses anos, o seu processo de excelência foi tratado com sinceridade e comprometimento 
crescentes, tornando real o diálogo entre os princípios e valores de seu patrono e as pecu-
liaridades do mundo contemporâneo. Nas diversas frentes de atuação da entidade, o desejo 
de fazer melhor e mais, antecipando tendências e sugerindo caminhos, orientou os passos 
daqueles que compõem a nossa grande equipe. Até mesmo os momentos de crise global 
foram superados sem danos às conquistas já realizadas, a partir do exercício coletivo da 
resiliência consciente.

A Fundação Cásper Líbero chega à nova década de cabeça erguida, ciente do seu papel 
referencial de comunicadora e formadora de comunicadores, abraçando as oportunidades 
tecnológicas, temperando-as com ética e caminhando em direção à sua missão. Será assim 
que o nosso “areté” vibrará cada vez mais forte, inspirando nossos públicos interno e exter-
no a entregarem o seu melhor em tudo o que !zerem.

Sérgio Felipe
Superintendente Geral
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APRESENTAÇÃO DA FUNDAÇÃO

Áreas de atuação
Comunicação, mídia (rádio, televisão e jornal eletrônico), mantenedora da escola de educação de nível superior, abrangen-
do técnicas e artes relativas à informação e à comunicação de ideias – em particular o jornalismo –, o ensino de humanida-
des, história e !loso!a, da língua portuguesa e de seus usos. 

Número de empregados
A Fundação Cásper Líbero contava no !nal de 2009 com 1.111 empregados.

Registros e Títulos
Registrada no CNAS1 pelo processo de número 075.351/60, de 07/10/1960, e recadastrada pelas Resoluções nº 062, de 
30/04/1997 (D.O.U. 05/05/97) e 123, de 20/05/1999 (D.O.U. 21/05/1999).
Registro no Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS), número 0289/SP/2000, em 22/11/2000.
Registro no Conselho Municipal de Assistência Social(COMAS), número 0689/SP/2003 em 30/04/2003 e renovado pela 
Resolução COMAS número 189 de 27/10/2006.
Último registro no 4º O!cial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo sob o número 
546.872, protocolado sob o no 207.908 e averbado no registro primitivo número A00000273, em 19/05, e registrado em 
02/06/2008.
Certi!cado de Entidade de Fins Filantrópicos – renovado pela Resolução nº 123/99, publicada no D.O.U. (Diário O!cial 
da União) de 21/05/1999, processo 44006.005146/97-36, com validade de 1/1/1998 a 31/12/2000, sendo protocolado 
em 11/12/2000 o pedido de renovação para o período de 2001 a 2003. Em 11/09/08, o TRF da 1º Região, por unanimi-
dade de votos, deu provimento à Apelação ajuizada contra a decisão que havia indeferido o pedido, reformou a decisão 
do Juízo de 1ª Instância e determinou a expedição do certi!cado pelo CNAS. O processo encontra-se sub judice.
Pedidos de renovações para os períodos de 2004 a 2006 (processo 71010.002538/2003-39) e 2007 a 2009 (processo 
71010.003805/2006-38), protocolados, respectivamente, em 18/12/2003 e 29/11/2006. Com fundamento no artigo 37 da 
Medida Provisória nº 446, publicada no D.O.U. de 10/11/2008, o CNAS, através das Resoluções nº 03/09(DOU26/01/09) 
e 07/09(DOU04/02/09), renovou os certi!cados. Pedido de renovação para o triênio 2010/2012 protocolado no CNAS 
em 21/12/2009.
Título de Utilidade Pública Federal pelo decreto nº 62.469, publicado no D.O.U. de 29/03/1968, devidamente renovado 
até a presente data.
Título de Utilidade Pública Estadual pelo decreto nº 38.478, publicado no Diário O!cial do Estado de 23/03/1994, de-
vidamente renovado até a presente data.
Título de Utilidade Pública Municipal pelo decreto nº 32.341 em 28/09/1992, publicado no Diário O!cial do Município 
de 29/09/1992, devidamente renovado até a presente data.
Instrução Normativa RFB nº 66, de 10/5/2002, Capítulo VI, Do Direito Adquirido, Artigo 13:

 “A entidade que em 01/9/1977, data da promulgação do Decreto número 1.572/77, detinha o Certi!cado de Entidade 
de Fins Filantrópicos, era reconhecida como de Utilidade Pública Federal, se encontrava em gozo de isenção e cujos 
diretores não recebiam remuneração, nos termos da Lei número 3.577/1959, teve direito à isenção”.

Fundação Cásper Líbero
Instituição de Natureza Civil sem  

Fins Lucrativos inscrita no CNPJ/MF  
sob o número 61.277.273/0001-72

Sede à Avenida Paulista, 900 –  
Bela Vista – São Paulo/SP

CEP: 01310-940
Telefone: (+55 11) 3170-5730

Fax: (+55 11) 3170-5630
E-mail: cidadaniaempresarial@fcl.com.br 1CNAS: Conselho Nacional de Assistência Social
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PRIMEIRAS PALAVRAS

linhada às propostas de seu fundador, a entidade é mantenedora da Faculdade Cás-
per Líbero, instituição de ensino idealizada pelo próprio Cásper Líbero e pioneira 
no curso de jornalismo no Brasil, instituída em 16 de maio de 1946. Atua nas áreas 
de comunicação e cultura por meio das Rádios Gazeta AM (Universitária) e FM e da 
Rede Gazeta de Televisão (TV Gazeta – canal 11), além de ser proprietária do site 
GazetaEsportiva.Net e da unidade de negócio Contact Center.
Além das suas frentes de atuação nas áreas de educação e comunicação, em agosto 
de 1999 a Fundação Cásper Líbero criou e, desde então, apóia o “Grupo de Ci-
dadania Empresarial”, que desenvolve programas ecológicos, sociais e esportivos, 
inclusive para portadores de de!ciências, via campanhas públicas e internas, desen-
volvendo atividades culturais, esportivas e eventos de utilidade pública veiculadas 
pelas Rádios Gazeta, TV Gazeta, Canal 11 e pelo site “GazetaEsportiva.Net”, patro-
cinados exclusivamente pela Instituição.
Os membros dos Conselhos Curador e Diretor exercem suas funções sem receber 

qualquer remuneração, direta ou indiretamente, constituíndo relevante serviço prestado à comunidade.
A Fundação transfere todo o resultado operacional para o seu Patrimônio Social e, consequentemente, para o desenvolvi-
mento de suas atividades, conforme previsto na legislação e em seu Estatuto, colocando todos os recursos à disposição da 
coletividade.
Em 2009, as atividades !lantrópicas e de interesse público desenvolvidas pela Entidade ocorreram através de três fontes: 
(i) transferência de recursos à Faculdade Cásper Líbero; (ii) veiculação de campanhas de interesse público e !lantrópico 
por meio de suas unidades de negócio ( Rádio Gazeta AM (Universitária)/FM e TV Gazeta, Canal 11, site GazetaEportiva.
Net e Contact Center); e  (iii) e atendimento direto pelo Grupo de Cidadania Empresarial ás organizações governamentais 
e não-governamentais:

A
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Cessão de espaço físico
De acordo com as disposições testamentárias e cumprindo os deveres de mantenedora da Faculdade Cásper Líbero, con-
tinua transferindo, gratuitamente, o 5º andar e parte dos 3º,4º e 6º andares de seu edifício sede, na Avenida Paulista, 900, 
uma área de 21.575,41 metros quadrados, para a execução de suas atividades. Levando-se em consideração que a mesma 
está localizada em uma das regiões mais valorizadas da cidade de São Paulo, o custo dessa transferência, em valores de 
mercado, correspondeu em 2009, R$ 10.863.503,69.

Bolsas de estudo na Faculdade
Em comparação com outras instituições do gênero, as mensalidades praticadas pela Faculdade Cásper Libero são inferiores, 
sem prejuízo da qualidade oferecida, sendo essa diferença possível pelo subsídio oferecido pela Fundação Cásper Líbero. 
Ainda existe um importante programa de concessão de bolsas que, em 2009, ofereceu 311 oportunidades, correspondendo 
em valores monetários a R$ 1.117.995,00 em investimento social. 

Espaço em mídia: Rádio e TV Gazeta
Em 2009, foram veiculadas 4.663 chamadas gratuitas na TV Gazeta, representando, em valores publicitários, um apoio de 
R$ 36.085.987,00. No mesmo ano, a Rádio Gazeta veiculou gratuitamente 1.133 chamadas, o que corresponde, em valores 
monetários, a R$ 705.170,00, que bene!ciaram diversas instituições assistenciais.

Relação entre a receita e a destinação às atividades !lantrópicas
Em 2009, a isenção da cota patronal no INSS foi de R$ 14.679.000,00. A receita bruta da venda de bens e serviços da Fun-
dação Cásper Líbero, no exercício de 2009, atingiu o montante de R$ 122.573.897,76, conforme o seu Balanço Patrimonial 
encerrado em 31/12/2009. O valor destinado às atividades !lantrópicas somou R$ 37.909.152,00 em 2009. Veri!ca-se, 
assim, que a Fundação Cásper Líbero destinou o equivalente a 31,49% da sua receita a investimentos de interesse público.
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GESTÃO 2009

Conselho Diretor
Presidente: Paulo Camarda
Vice-presidente: Leonardo Placucci Filho
Diretor: Ulysses Vasconcellos Diniz

Conselho Curador
Presidente: Carlos Francisco Bandeira Lins
Vice-presidente: Victor Malzoni Júnior

Conselheiros
Alberto Rivera Vasques
Ângela Esther de Oliveira
Aníbal Horta Figueiredo
Antonio Vico Manãs
Carlos Francisco Bandeira Lins
João José Marques
Júlio Deodoro de Souza
Margarida Maria Krohling Kunsch
Maria Cristina de Paula Abreu
Marinês Rodrigues
Paulo Roberto de Souza
Renato Ticoulat Filho
Sérgio Felipe dos Santos
Silvio Alimari
Valter Sartori
Victor Malzoni Júnior
Profa. Dra. Tereza Cristina Vitali

Promotor de Justiça Cível e de Fundações
Dr. Airton Grazzioli

Superintendências
Geral: Sérgio Felipe dos Santos
Comercial: Luiz Fernando Taranto Neves
Administrativa e Financeira: Maria Cristina de Paula Abreu
Patrimonial: Ângela Esther de Oliveira
Rádio Gazeta AM/FM: Alberto Rivera Vasques
Gazeta Esportiva.Net: Júlio Deodoro de Souza
TV Gazeta – Geral: Silvio Alimari / 
Programação: Marinês Rodrigues
Faculdade Cásper Líbero – Diretora: Profa. Dra. Tereza 
Cristina Vitali / Vice Diretor: Prof.Dr. Welington Wagner 
Andrade 
Tecnologia da Informação: Roberto Areias de Carvalho
Contact Center e CRM: Wellington Antonio Longo

GESTÃO 2008

Conselho Diretor
Presidente: Paulo Camarda
Vice-presidente: Leonardo Placucci Filho
Diretor: Ulysses Vasconcellos Diniz

Conselho Curador
Presidente: Carlos Francisco Bandeira Lins
Vice-presidente: Victor Malzoni Júnior

Conselheiros
Amaury Moraes De Maria
Ângela Esther de Oliveira
Erwin Theodor Rosenthal
Guilherme Simões Gomes Júnior
Antonietta Rosalina da Cunha Losso Pedroso
Júlio Deodoro de Souza
Alberto Rivera Vasquez
Maria Cristina de Paula Abreu
Marinês Rodrigues
Margarida Maria Krohling Kunsch
Paulo Roberto de Souza
José Álvaro Leme
Renato Ticoulat Filho
Sérgio Felipe dos Santos
Profa. Dra. Tereza Cristina Vitali

Promotor de Justiça Cível e de Fundações
Dr. Airton Grazzioli

Superintendências
Geral: Sérgio Felipe dos Santos
Comercial: Luiz Fernando Taranto Neves
Administrativa e Financeira: Maria Cristina de Paula Abreu
Patrimonial: Ângela Esther de Oliveira
Rádio Gazeta AM/FM: Alberto Rivera Vasques
Gazeta Esportiva.Net: Júlio Deodoro de Souza
TV Gazeta – Geral: Silvio Alimari / 
Programação: Marinês Rodrigues
Faculdade Cásper Líbero – Diretora: Profa. Dra. Tereza 
Cristina Vitali / Vice Diretor: Prof.Dr. Welington Wagner 
Andrade 
Tecnologia da Informação: Roberto Areias de Carvalho
Contact Center e CRM: Wellington Antonio Longo
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VIDA E OBRA DE CÁSPER LÍBERO

ásper Líbero nasceu em 2 de março de 1889 na cidade de 
Bragança Paulista, a 90 quilômetros da capital. Logo depois 
de se tornar bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Fa-
culdade de Direito do Largo São Francisco, em São Paulo, dá 
início à sua trajetória na área das comunicações. Em 1911, 
aos 22 anos, se une a importantes nomes do jornalismo e da 
literatura brasileira e funda o jornal Última Hora, com sede 
no Rio de Janeiro. Em 1913, também como re"exo de sua 
vocação empreendedora, cria a Agência Americana de notí-
cias, a primeira iniciativa do gênero no Estado de São Paulo. 
Cinco anos mais tarde, em 1918, continuando sua brilhante 
carreira empresarial, aos 29 anos passa de colaborador a di-
retor e proprietário do jornal A Gazeta, modernizando-o e 
transformando-o em um dos maiores órgãos de imprensa da 

época. O interesse do Dr. Cásper Líbero também se revelava intensamente na área esportiva. 
Em 1925, inspirado em idêntica prova que assistira na França, promove no Brasil, em 31 
de dezembro, a Corrida de São Silvestre, na qual pela primeira vez poderiam participar jun-
tos brancos, negros, esportistas ou não. Participaram da corrida 60 atletas, sendo vitorioso 
Alfredo Gomes.  Em 1924 e 1928 promove, respectivamente, a Travessia de São Paulo a 
Nado (pelo rio Tietê) e cria o Campeonato Nacional de Futebol Varzeano. Ainda em 1928 é 
lançado o caderno semanal de esportes A Gazeta Esportiva. Em 1929, em A Gazeta, é lan-
çada uma seção genuinamente destinada às mulheres, com o nome Página Feminina, assim 
como a primeira edição do suplemento A Gazeta Infantil; também é publicada a primeira 
foto colorida em um jornal do país. Porém, antes de conquistar mais um marco em sua tra-
jetória, com o recorde histórico de tiragem em 1935 (cem mil exemplares diários), A Gazeta 
foi palco de uma severa represália política. Em função do apoio dado à candidatura de Júlio 
Prestes à presidência da República quase oito meses antes, em 24 de outubro de!1930, às 
vésperas do poder chegar às mãos de Getúlio Vargas por meio de uma revolução, getulistas 
invadem e destroem a redação do jornal, que só voltaria a circular em 17 de novembro. Fe-
lizmente os arquivos são preservados, mas Cásper se exila nos Estados Unidos e na França. 
Buscando preservar seus direitos e patrimônio, move ação contra o governo brasileiro. Em 
1934, após ser anistiado e indenizado, retorna do exílio, reassume suas funções em A Ga-
zeta e idealiza a construção do primeiro prédio planejado para sediar um jornal. Em busca 
da complementaridade nas atividades de comunicação, em 1943 Cásper compra a Rádio 
Educadora Paulista, batizando-a de Rádio Gazeta PRA-6, “a emissora de elite”. Nesse mesmo 
ano, em 27 de agosto, em acidente aéreo na Baía da Guanabara, localizada no Rio de Janeiro, 
perde a vida o competente empresário e jornalista brasileiro.

C
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16 de maio de 1947
Criação do primeiro curso de Jornalismo do Brasil, a Escola de 
Jornalismo Cásper Líbero.

10 de outubro de 1947
A Gazeta Esportiva se torna um jornal diário.

1958
A Diretoria da Fundação Cásper Líbero decide construir o prédio à 
Avenida Paulista.

26 de janeiro de 1959  
O presidente Juscelino Kubitschek assina o decreto concedendo um 
canal de TV à Fundação Cásper Líbero. Em 29 de janeiro de 1961, ele 
o anula.

31 de janeiro de 1961
Jânio Quadros revoga a decisão do ex-presidente e restitui a concessão 
do canal de TV.

1966
A Fundação Cásper Líbero e o seu parque grá!co chegam à Avenida 
Paulista. Em janeiro de 1968, um ano e meio depois, seria a vez da 
Escola de Jornalismo também ser transferida para o novo endereço.

23 de junho de 1970
Dois dias após a conquista do tricampeonato na Copa do Mundo de 
Futebol pelo Brasil no México, a tiragem de A Gazeta Esportiva atinge o 
seu recorde diário, com 534.530 exemplares. Em termos comparativos, 
esse número é praticamente igual à soma da tiragem diária atual 
(2009) dos dois principais jornais de São Paulo. Importante ressaltar 
que a população brasileira mais que dobrou nesse intervalo de tempo, 
ampliando ainda mais a relevância da tiragem alcançada pelo periódico 
naquele momento da história.  

1972
A Escola de Jornalismo Cásper Líbero se transforma na Faculdade de 
Comunicação Social Cásper Líbero, incorporando os cursos de Relações 
Públicas e Publicidade e Propaganda.

1975
A primeira edição com a participação de mulheres na Corrida de São 
Silvestre é vencida pela alemã Christa Vallensieck.

25 de agosto de 1979
Último dia de circulação do jornal A Gazeta, que passa a ser um 
suplemento de A Gazeta Esportiva.

O LEGADO DE CÁSPER LÍBERO

A morte de Cásper Líbero, porém, não põe !m à continuidade de sua obra. Conforme sua 
vontade manifestada em testamento, em 10 de agosto de 1944 é criada a Fundação Cásper 
Líbero. A partir de então, diversas etapas vêm sendo realizadas por milhares de colaboradores, 
que trabalharam e trabalham muito para levar diariamente a expressão daquilo que Cásper ide-
alizou a milhões de pessoas. A seguir, alguns dos momentos relevantes da história da Fundação. 

1983
Inauguração da nova torre de transmissão da TV Gazeta, com 85 metros 
de altura.

1995
O Sr. Paulo Camarda, Dr. Victor Malzoni Jr. e Dr. Leonardo Placucci Filho 
assumem o Conselho Diretor da Fundação Cásper Líbero.

Junho de 1997
Pelo www.gazetaesportiva.net, o jornal A Gazeta Esportiva estreia na 
internet.

19 de novembro de 2001
Último dia de circulação impressa de A Gazeta Esportiva, que passa a 
ser veiculado exclusivamente pela internet.

2002 / 2003
Implantação do curso de Radialismo – Rádio e TV, seguido pelo curso 
de Turismo um ano depois. Com essa nova diversidade de ofertas, a 
Instituição passa a se chamar Faculdade Cásper Líbero.

2005
O Conselho Diretor composto pelo Sr. Paulo Camarda, Dr. Leonardo 
Placucci Filho e Dr. Ulysses Vasconcellos Diniz é reeleito.

2006
Criação da unidade de negócio Contact Center, com o objetivo de 
prestar serviços de call center para o mercado interno e externo.

2007
Celebração de 60 anos de existência da Faculdade Cásper Líbero e 
60 anos de A Gazeta Esportiva. Em 2 de dezembro, a TV Gazeta inicia 
o!cialmente suas transmissões no sistema digital.

2008
O Gazeta Doc é totalmente reformado, com investimentos para a 
melhor conservação de 2.113 encadernações de edições impressas 
(totalizando dezenas de milhares de exemplares de diversas décadas), 
3 milhões de fotogramas e 500 mil fotos em papel ampliadas.

2009
A Fundação Cásper Líbero atravessa o ano marcado por forte 
crise !nanceira mantendo, porém, integralmente seu quadro de 
colaboradores, assim como os planos de desenvolvimento.
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PANORAMA DA DÉCADA 2000-2009

O Balanço Social deste ano celebra a década que se iniciou no ano 2000. Durante esse período, a Fundação Cásper Líbero 
comunicou, de forma regular e transparente, as atividades relacionadas aos públicos interno e externo, em suas diversas 
áreas de atuação. Esta seção traz um panorama da década, com informações que apontam os desa!os e as conquistas ao 
longo dos anos. 

Público interno
Desde 2001, o número de colaboradores aumentou 36%, passando de 879 para 1.111, demonstrando o desenvolvimento 
da Fundação e sua capacidade de gerar oportunidades de trabalho de forma consistente. 

*Este programa ofereceu, internamente, a oportunidade de conclusão do ensino médio a todos os colaboradores que não o tinham concluído.

Valorização dos funcionários

Saúde
Aprimoramento do seguro saúde e dental, com maior cobertura de tratamentos e ampliação da rede de atendimento. 
Campanhas regulares de vacinação e antitabagismo.
Implantação da ginástica laboral. 

Social
Ampliação de benefícios: cesta básica, seguro de vida, material escolar para !lhos de funcionários, kits de Natal e open 
house.

Pro!ssional
Plano de Cargos e Salários (2002), proporcionando alinhamento com as práticas de mercado. 
Investimento em cursos de especialização, atualização, pós-graduação e MBA (gestores).
Convênio de bolsas de estudo de graduação com outras instituições: funcionários incentivados a aprimorar seus conhe-
cimentos e empregabilidade. 

Educação ao público interno
12 funcionários utilizaram o Programa de Bolsa Supletivo*.
170 funcionários foram contemplados com o Programa de Bolsa Graduação (763.300 horas).
80 funcionários foram contemplados com o Programa de Bolsa Pós-Graduação (28.800 horas).
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Grupo de Cidadania Empresarial
Desde a sua formação, o Grupo vem ampliando seu relacionamento com os públicos de interesse interno e externo, tor-
nando possível a conquista de resultados cada vez mais expressivos. Suas atividades buscam sensibilizar e capacitar esses 
diferentes públicos por meio de parcerias estratégicas, programas regulares e eventos pontuais.  

Principais ações
Saúde da Mulher (palestras preventivas, encaminhamentos para exames de rotina e distribuição de contraceptivos).
Saúde Oral (palestras e parceria com a Universidade de São Paulo para atendimento odontológico gratuito às crianças 
vinculadas à creche Coração de Maria, em São Paulo-SP).
Meio ambiente (eventos junto a diversas comunidades).
Coleta seletiva dentro da empresa, desde 2003.
Descontaminação de lâmpadas "uorescentes.
Reciclagem de óleo de cozinha.
Doação de mídia por meio do Suplemento de Cidadania.
Criação e produção voluntárias – por parte de pro!ssionais da Faculdade Cásper Líbero – de vídeos institucionais para 
organizações sociais, aprimorando o material de apresentação destas junto à comunidade e possíveis apoiadores.
Concessão de bolsas de estudo no curso de pós-graduação da Faculdade Cásper Líbero para escolas vencedoras do prê-
mio Construindo a Nação, totalizando 27 bolsas desde 2001.
Oferta de 134 bolsas integrais em cursos pro!ssionalizantes desde 2004, destinadas a !lhos de funcionários e jovens da 
Comunidade Nossa Casa Pastoral

Resultados das parcerias
O Grupo de Cidadania Empresarial acredita no modelo de parcerias como forma de expandir suas atividades, somar com-
petências e atender a um público de interesse cada vez maior.

Número de organizações parceiras Número de pessoas bene!ciadas em comunidades
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Tecnologia, infraestrutura e segurança do trabalho
O caminhar da década trouxe diversas novidades, com ferramentas que promovem continuamente a melhoria da performance, 
da infraestrutura, da segurança do trabalho e da qualidade de vida de seus colaboradores. Computadores e e-mails substi-
tuíram máquinas de escrever e memorandos. A tecnologia conquistou espaço, desde o acesso ao prédio até a contabilidade. 

Tecnologia da informação
1990 - Servidor de 16 Mb de memória conectado a seis terminais.
1992 - Dois servidores com 128 Mb de memória conectados a 22 terminais.
1995 - Primeiro sistema de Enterprise Resource Planning (ERP).
1995 - Substituição das máquinas de escrever por computadores. 
1998 - Primeiros cabos de !bra ótica.
2000 - Nova versão de ERP.
2006 - Equipamentos de armazenamento de dados de alta performance. 
2007 - Sistema de telefonia voz sobre IP.
2010 - Servidor com 21 Tb de disco, 1 milhão de vezes maior que o implementado em 1990.

Segurança do trabalho
Sensibilização contínua sobre Segurança e Medicina do Trabalho.
Treinamentos sobre primeiros socorros, uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), higiene e outros.
Aparelhos para medição dos riscos ambientais (decibelímetro, luxímetro e termômetro de globo).
Segurança e Medicina do trabalho inserida nos projetos de acessibilidade, sinalizações e outros.
Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais (PPRA).

Infraestrutura
Qualidade da prestação do serviço de limpeza com empresa especializada.
Qualidade do material disponibilizado para higienização e limpeza.
Equipamento de PABX mais moderno com sistema DDR.
Sistema de interface PABX / celular, reduzindo custos.
Racionalização do uso das linhas diretas de telefonia.
Sistema de controle de abastecimento dos veículos da frota FCL.
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Faculdade Cásper Líbero
Desde 1947, quando a Faculdade encarou o desa!o de ser a primeira instituição a formar jornalistas no país, todos os 
seus esforços vêm sendo orientados para a preparação de pro!ssionais capazes de interferir positivamente na sociedade, 
cumprindo seus papéis com responsabilidade e competência. Para tanto, o princípio condutor das decisões caminhou de 
braços dados com a qualidade da formação humanística, tendo nos resultados numéricos a consequência, e não a causa de 
suas ações. 
A dedicação à qualidade é responsável pela presença contínua dos cursos da Faculdade Cásper Líbero nas primeiras colo-
cações dos rankings referenciais divulgados ano a ano, assim como pelos importantes prêmios regularmente conquistados 
pelos alunos em âmbito nacional e internacional.  

Alunos matriculados nos cursos de graduação
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Alunos graduados durante a década
A Faculdade preparou, e o mercado de trabalho recebeu, 4.274 pro!ssionais que concluíram as graduações de cinco cursos.

Jornalismo: 1.415 
Publicidade e Propaganda: 1.391 
Relações Públicas: 1.025 
Radialismo: 365 
Turismo: 78 

Pós-graduação Lato Sensu (especialização) e mestrado
Além de formar pro!ssionais nos cursos de graduação, a Faculdade Cásper Líbero também permite que os pro!ssionais 
aprimorem seus conhecimentos, habilidades e competências por meio dos cursos de especialização e mestrado.

Concluintes de pós-graduação Lato Sensu (especialização)

No mesmo período, 111 alunos concluíram o mestrado na Faculdade.

Realizações da Faculdade
Entre inúmeras realizações e conquistas, também nesta década algumas referências apontam o dinamismo e a busca pela 
excelência que marcam a história da Faculdade Cásper Líbero.

2000
Inauguração das novas instalações da Biblioteca Prof. José Geraldo Vieira e do Centro de Documentação e Pesquisa, com 
serviços totalmente informatizados.
X Encontro Latino-Americano de Faculdades de Comunicação Social nas dependências da Faculdade.

2001
Ministério da Educação aprova início do curso de Radialismo (Rádio e TV) na Faculdade Cásper Líbero. 
8ª Expocom (Campo Grande-MS): alunos da Cásper conquistam 23 prêmios, sendo 13 nos primeiros lugares.

2002
I Fórum de Pesquisa Cásper Líbero.
Lançamento da Revista Communicare.

2003
Instalação de quatro novas salas de aula (em 2004, mais oito seriam instaladas).
O jornal-laboratório Esquinas de S.P. recebeu um troféu da Associação Orgulho GLBT. 
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2004
Instalação do núcleo de produção de Rádio e TV para as atividades práticas do curso de 
Radialismo.
Realização da Mostra de Cinema “50 anos do Rock”, com envolvimento de alunos de 
vários cursos.

2005
Curso de Rádio e TV conquista o 1º lugar no Festival Universitário de Cinema e Vídeo de 
Curitiba-PR.
Cursos de Jornalismo, Publicidade a Propaganda e Relações Públicas são avaliados pelo 
Guia do Estudante com cinco estrelas.

2006
Curso de mestrado é reconhecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (Capes).
Rádio Cultura AM classi!ca 17 programas enviados por alunos da Faculdade Cásper 
Líbero para exibição no “Programa do Estudante”. Pelo segundo ano consecutivo, é a 
instituição com maior número de programas escolhidos.

2007
Faculdade Cásper Líbero recebe o Prêmio Luiz Beltrão de Ciências da Comunicação, 
promovido pela Intercom, “pela capacidade de inovar nos planos teórico, metodológico, 
tecnológico e pragmático, construindo ideias e gerando produtos e modelos”.
As seis décadas da Faculdade são celebradas ao longo do ano.

2008
A Universidade Fernando Pessoa, da cidade do Porto (Portugal), e a Faculdade Cásper 
Líbero promovem o I Fórum de Energia, Meio Ambiente e Comunicação Social.
Embaixador dos Estados Unidos da América no Brasil, Clifford Sobel, ministra palestra 
seguida de entrevista coletiva para alunos de jornalismo, como parte do relacionamento 
com o Consulado dos EUA, especialmente pela realização conjunta do workshop anual 
de telejornalismo.

2009
Curso de Jornalismo obtém a primeira colocação no Guia Imprensa – As Melhores Facul-
dades de Jornalismo do Brasil.
Novo regimento é aprovado pelo Ministério da Educação (MEC).

Bolsas de estudo
Além de subsidiar os valores das mensalidades, a Fundação também cumpre o seu papel de 
entidade !lantrópica concedendo bolsas de estudo a alunos dos seus cursos de graduação 
a partir de critérios socioeconômicos. Esse incentivo vem contribuindo na promoção da 
interação dos alunos com o mercado de trabalho, que tiveram a oportunidade de concluir 
seus cursos e seguir !rmes em suas carreiras pro!ssionais. 

Número de bolsas de estudo concedidas (graduação):
Tipo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Bolsa - 100% 4 1 3 4 0 0 3 1 1
Bolsa - 70% 0 0 0 0 19 24 22 29 15
Bolsa - 50% 206 221 319 461 378 298 264 261 141
Bolsa - 30% 0 0 0 0 119 152 164 139 90
Bolsa - 25% 0 0 0 0 3 64 59 59 64
Total 210 222 322 465 519 538 512 489 311

Depoimento de ex-alunos bolsistas

Ex-alunos que receberam bolsas de estudo no ano 2000 
enviaram depoimentos para compor este Balanço Social, 
comentando a importância dessa oportunidade para o 
desenvolvimento de suas vidas.

 Tatiana Pacheco Benites

Eu era estagiária, e meu salário era quase o mesmo valor da 
mensalidade. Ainda, com a separação dos meus pais, eu tinha 
que ajudar em casa. Sempre gostei de estudar e não queria 
trancar a matrícula. Com incentivo dos professores solicitei 
a bolsa, que me incentivou a batalhar pelos meus sonhos. 
Naquele ano (2000), fiz, com um grupo de amigos, um projeto 
que foi premiado em 1° lugar na Expocom do ano seguinte. O 
segundo prêmio no mesmo evento veio no ano subsequente. Em 
decorrência disso fui chamada mais tarde para participar do 
Programa Professor do Futuro da Faculdade Cásper Líbero, do 
qual fiz parte durante dois anos. Então, a diretora me chamou 
para assumir as aulas de Promoção e Merchandising para o 
último ano de Publicidade e Propaganda, onde atuo até hoje 
como professora. Em função da bolsa, hoje sou formada, pós-
graduada e mestranda da Cásper Líbero, professora dos cursos 
de Publicidade e Propaganda e Relações Públicas, e diretora da 
empresa Comunica-T.

 Eros Ricucci

A bolsa que recebi não poderia ter vindo em melhor hora. 
Fiz o primeiro ano de Relações Públicas pagando o valor 
integral da mensalidade, pois só era possível pleitear uma 
bolsa de estudos a partir do segundo ano. Como eu não teria 
condições financeiras de dar prosseguimento ao curso, tentei 
o financiamento oferecido pelo governo (FIES) e não obtive 
sucesso. Minha última alternativa foi solicitar na faculdade uma 
bolsa de estudo. Dei entrada nos documentos exigidos e, após 
algum tempo, obtive resposta. Foi! gratificante encontrar meu 
nome na lista de alunos contemplados. Percebo hoje que ter o 
nome da Cásper em meu currículo tem me ajudado bastante 
a me destacar dos demais candidatos quando busco novas 
oportunidades de emprego.
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Prêmios
Os alunos da graduação dos cursos da Faculdade tiveram participações bem-sucedidas em diversos concursos de relevância 
nacional e internacional. Essas conquistas demonstram a potência da parceria entre os alunos e professores, traduzida na 
prática ainda durante a etapa de formação.  

Conquistas na década
Os alunos dos cursos de Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas, Radialismo e Turismo conquistaram 
mais de 150 prêmios nos mais prestigiados concursos nacionais e internacionais, tais como Intercom (Sociedade Brasileira 
de Estudos Interdisciplinares da Comunicação), Expocom (Exposição da Pesquisa Experimental em Comunicação), ABRP 
(Associação Brasileira de Relações Públicas), APP (Associação de Publicidade e Propaganda) e outros. 

Rádio Universitária / Rádio Gazeta AM 890 khz
Desde 1999, a Rádio é um laboratório na formação dos alunos da Faculdade Cásper Líbero, que atuam como estagiários, 
monitores ou estudantes colaboradores. Todos recebem orientação e praticam as técnicas do jornalismo radiofônico, tais 
como redação para rádio e site, locução, produção, entrevistas e reportagens.
A partir de junho de 2009, a rádio, que vinha transmitindo produções realizadas por estudantes, passa a ser dirigida pela 
Faculdade. Atualmente, toda a programação é resultado da integração entre alunos e pro!ssionais que trabalham com a 
missão de levar aos ouvintes mensagens relacionadas à educação, inclusão social, cultura, cidadania, esportes, utilidade 
pública e prestação de serviços.

150 alunos já trabalharam na Rádio, além de outros que desenvolveram trabalhos relacionados às disciplinas dos seus 
cursos de graduação. 
A Faculdade Cásper Líbero se destaca pela programação universitária transmitida em canal aberto de rádio, pela AM 890 
khz, na capital de São Paulo

Eventos e iniciativas
Além da transmissão regular de programas, os alunos também participaram de projetos especiais durante a década, am-
pliando suas habilidades e competências e contribuindo para a promoção de diversas iniciativas  culturais e sociais. Alguns 
exemplos comprovam a versatilidade dos estímulos e resultados: 

2000: Documentário “Giro 500 – sobre os 500 anos do descobrimento do Brasil”.
2001: Documentário na favela Paraisópolis, em São Paulo-SP.
2002: Documentário sobre a cidade de Vargem Grande Paulista-SP.
2002: Documentário audiovisual “Rádio no Brasil 80 anos”.
2003: Reportagem na favela Heliópolis, em São Paulo-SP.
2004: Parceria com a “Trama Universitária”.
2005: Promoções e parceria com a produtora “Brazuca de cinema – diversos !lmes”.
2006: “Festival de Curtas” para o site da emissora, em parceria com o Itaú Cultural .
2006/2007: Produção de spots sobre Aids, Dengue, Poliomielite e Raiva para campanhas de saúde da Coordenação de 
Vigilância de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo (Covisa).
2008: Início das transmissões de jornadas esportivas com locução, reportagens e comentários dos alunos.
2009: Spots de prevenção à Gripe H1N1.
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Intercâmbio
Desde 2002, a Rádio Universitária abre seus microfones para a veiculação de produções de estudantes de outras instituições 
de ensino:

Dom Bosco (Campo Grande-MS)
ECA / USP (São Paulo-SP)
Escola de Enfermagem da USP (São Paulo-SP) 
FAE (São João da Boa Vista-SP)
PUC (Campinas-SP)
UNAERP (Ribeirão Preto-SP)
UNIBAN (São Paulo-SP)
UNIFIEO (Osasco-SP)
UNISA (São Paulo-SP)
UNISINOS (Porto Alegre-RS)
Universidade Cruzeiro do Sul (São Paulo-SP)
Universidade Metodista (Piracicaba-SP)
Universidade São Judas (São Paulo-SP)
Universidade São Marcos (São Paulo-SP)

Acervo disponível aos alunos e professores
A Faculdade Cásper Líbero dispõe de uma biblioteca em constante evolução em termos de títulos, ferramentas de consulta 
e gerenciamento de acervo, que tornam as pesquisas proveitosas e ágeis. 

2002 2009
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Sustentabilidade ambiental
Ao longo da década, a Fundação Cásper Líbero acompanhou atentamente o fortalecimento global dos conceitos e práticas 
de sustentabilidade, promovendo internamente ações assertivas para a sensibilização dos colaboradores e adequação de 
processos em diversas áreas.

Reciclagem (em quilos)

Ano Papel Plástico Papelão Alumínio Papel misto
2003 481 307 2.186 18 0
2004 5.512 3.415 14.458 695 3.445
2005 11.226 6.470 13.909 751 21.445
2006 11.665 7.960 12.959 1.933 22.969
2007 17.638 12.183 16.038 4.371 19.178
2008 43.167 8.138 12.905 14.976 18.543
2009 18.975 10.189 18.975 781 23.476

Transição da frota
Entre 2007 e 2008, alguns veículos foram substituídos por modelos Flex. 

62% da frota foi substituída por veículos Flex.
30% foi economizado em combustível.
Todos os veículos foram adequados aos parâmetros da inspeção veicular.

Consumo de combustível (em litros)
Ano Etanol Gasolina/Diesel

2007 48.100 9.900
2008 38.800 7.200
2009 35.000 7.600

Consumo de papel (em folhas)
Ano Quantidade % de papel reciclado

2006 500.000 -
2007 3.136.000 37
2008 3.374.000 40
2009 3.166.500 29
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Rádio Gazeta FM e TV Gazeta
A Rádio Gazeta FM e a TV Gazeta buscam cumprir seu papel por meio da produção e veiculação de programas que res-
peitam a audiência e promovem valores culturais e sociais. Além de oferecer informações e entretenimento para milhões 
de pessoas, esses veículos também apoiam campanhas de caráter social por meio da inserção gratuita de anúncios em sua 
programação.  

Audiência da TV e Rádio (média de telespectadores e ouvintes)

Ano TV* Rádio**
2001 40.400 -
2002 37.350 -
2003 32.860 157.537
2004 30.590 151.504
2005 31.280 138.858
2006 39.140 161.847
2007 40.840 132.787
2008 41.730 121.835
2009 39.270 155.572

*Audiência média por programa / **Número médio de ouvintes por minuto



INTRODUÇÃO HISTÓRIA E PANORAMA DA DÉCADA UNIDADES DE NEGÓCIOS INDICADORES SOCIAIS MENSAGEM FINAL

30

Inserções gratuitas na TV e na Rádio 
As campanhas divulgadas gratuitamente são de interesse público e !lantrópico. Caso as entidades bene!ciadas tivessem que 
arcar com os custos de uma campanha em emissoras de Televisão e de Rádio do porte da Gazeta, não teriam recursos#para 
fazê-lo. A veiculação 100% gratuita foi um dos principais meios de divulgação de tais campanhas, contribuindo, assim, 
para#a garantia da sustentabilidade e a ampliação das atividades de tais Instituições.

TV
Desde 2001, a média anual de inserções gratuitas chegou a 7.300, o que corresponde a aproximadamente 24 milhões de reais.

Rádio
Desde 2001, a média anual de inserções gratuitas chegou a 4.100, o que corresponde a aproximadamente 2 milhões de reais.

Década na TV Gazeta

2000
Encerramento da parceria com a Central Nacional de Televisão, com investimento na estruturação de programação e 
expansão.

2001
Parceria com a Gazeta Mercantil, fortalecendo o telejornal diário.  
Parceria com a Fox do Brasil para exibição de séries.

2002
A forte retração no mercado desencadeou uma importante mudança na grade de programação, com a ampliação do foco 
da emissora em produções destinadas ao público feminino, esporte e jornalismo. Expansão: duas novas retransmissoras 
em capitais brasileiras: Florianópolis e Recife.

2003
Expansão da estrutura da sucursal em Brasília.
Compra de equipamentos para o parque técnico, com destaque para o master digital.



31

2004
1ª edição do “Troféu Mesa Redonda”, que premiou pro!ssionais e personalidades do futebol.
Inauguração de retransmissoras em Goiânia, Londrina, Ponta Grossa, Cascavel, Volta Redonda e Uberlândia.

2005
TV Gazeta completa 35 anos.
Programa “Mulheres” completa 25 anos.

2006
Aquisição da unidade móvel de link e de novo switcher digital.
Emissora amplia sua cobertura em 11% com a entrada dos mercados de Brasília, Campo Mourão e Belém. O sinal da rede 
Gazeta chega a 45,9 milhões de telespectadores em todo o Brasil.

2007
Início das transmissões digitais em 2 de dezembro, em um momento histórico para toda a televisão brasileira.
Cobertura de eventos de repercussão nacional e internacional: posse do presidente da República, visita do Papa ao Brasil 
e jogos Pan-Americanos no Rio de janeiro. 

2008
Criação de novos programas na área de varejo: Gazeta Imóveis, Gazeta Motors e Gazeta Shopping.
Coproduções e parcerias em conteúdo, como o Esporte Interativo.
Iniciadas as transmissões digitais em standard de!nition e celular.

2009
Parceria com Esporte Interativo, aumentando em quase aproximadamente 30 horas semanais o tempo dedicado ao es-
porte na emissora.
Início da retransmissão do sinal da emissora em duas novas cidades: Uberaba e Botucatu.
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Gazeta Esportiva.Net
A década começou com a transição da publicação impressa para a mídia eletrônica, a internet. Foi a inauguração de um 
novo capítulo desse veículo que, durante décadas, ocupou posição de extremo destaque no cenário esportivo nacional. 
Também no mundo virtual, a Gazeta Esportiva vem realizando uma caminhada bem-sucedida, com conquistas sucessivas.

Gazeta Esportiva impressa
Publicação durante 54 anos (lançamento em 10 de outubro de 1947).
27.162 edições impressas.
Recorde de tiragem em um único dia: 534.530 exemplares (23 de junho de 1970).
Acervo: 3 milhões de imagens.
Todo acervo é conservado no Gazeta Doc.
ÚItima edição: 20 de novembro de 2001.
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Momentos importantes na década
2001: transição de!nitiva do impresso para o on-line.
Na última década, a Gazeta Esportiva.Net aparece na lista do Portal Alexa entre os 100 sites mais visitados de todo o 
Brasil, sendo o único do segmento de esporte no país na lista dos top 100.
Vencedor do Troféu Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo (ACEESP) na categoria de melhor site 
de esportes nos anos de 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008.
2002: criação da Agência Gazeta Press, com o objetivo de comercializar todo o conteúdo jornalístico (textos, fotos e acervo).
2006: criação do site Gazeta Adventure, com a !nalidade de expandir o noticiário para modalidades de esportes radicais.
Principais coberturas: Copa do Mundo de Futebol (Coreia do Norte/Japão, em 2002, e Alemanha, em 2006), Jogos Olím-
picos (China, em 2008) e Jogos Pan-Americanos (Rio de Janeiro, em 2007).
2007: reforma das instalações do Núcleo de Documentação e Pesquisa, com investimento em adequação climática e 
controle de umidade e temperatura para a preservação do acervo histórico.

Ano Page views Visitantes únicos
2005 55.008.682 1.254.430
2006 84.437.237 1.741.808
2007 61.103.114 1.995.167
2008 90.235.562 2.406.423
2009 48.334.296 1.973.465

Participantes das provas esportivas
A Gazeta Esportiva.Net também é responsável pela organização de tradicionais eventos esportivos, e reuniu, na década, um 
expressivo número de participantes. 

São Silvestre: 170 mil participantes. 
São Silvestrinha: 20.000 participantes.
Prova Ciclística 9 de Julho: 35.000 participantes.





UNIDADES  
DE NEGÓCIO
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FACULDADE CÁSPER LÍBERO

Introdução
Quando o Brasil foi descoberto, existiam cerca de 62 univer-
sidades no mundo. Por volta de 1800, elas somavam 143. Na 
América Latina, as primeiras a serem criadas foram as de Santo 
Domingo (1538), Lima (1551) e México (1551). Na Améri-
ca do Norte, as primeiras universidades foram as de Harvard 
(1636), Williamsburg (1693) e Yale (1701). Somente em 1920, 
foi criada a primeira universidade brasileira, a atual Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 
Esta síntese da origem da vida universitária nas Américas indica 
a dimensão dos desa!os enfrentados pelos pioneiros da educa-
ção. Assim ocorreu com a Faculdade Cásper Líbero, a primeira 
escola de ensino superior de Jornalismo do País, inaugurada 
aos 16 de maio de 1947, a partir de uma disposição testamen-
tária do empresário e jornalista Cásper Líbero. Posteriormente, 

foram criados os cursos de Publicidade e Propaganda (1972), Relações Públicas (1972) e Rádio e TV (2002). 
Ao pioneirismo histórico da Faculdade Cásper Líbero somou-se a busca constante pela formação técnica, ética e humanísti-
ca de excelência, preparando pro!ssionais capazes de atender às demandas de suas funções pro!ssionais e sociais. Somente 
na última década (2000-2009), a instituição graduou 4.274 novos pro!ssionais.
Ano após ano, o número de candidatos interessados nas várias habilitações da área da Comunicação  comprova o respeito 
à proposta da Faculdade e suas conquistas. Somente em 2009, 3.290 candidatos participaram do exame vestibular, o que 
constitui uma das mais altas relações candidato-vaga no Brasil.

Avaliação Institucional
O psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, criador da psicologia analítica, sugeriu que o indivíduo que olha exclusivamente para 
fora sonha, mas aquele que olha para dentro desperta. Em uma organização, o processo de melhoria contínua está direta-
mente associado à capacidade de conhecer cada vez melhor a sua realidade e colocá-la em perspectiva frente aos objetivos 
atuais e futuros. 
Em 2009, a Faculdade Cásper Líbero solicitou que os alunos – seu maior público de interesse – participassem de uma ava-
liação institucional, em torno de questões pedagógicas e administrativas ligadas aos cursos e à Instituição em si. 
O questionário !cou disponível no site da Faculdade entre junho e setembro, apontando para o fato de que 80% dos res-
pondentes estão satisfeitos com a Instituição.

Guia do Estudante e Guia Imprensa
O “Guia do Estudante” (Editora Abril) e o “Guia Imprensa” (Imprensa Editorial) são publicações anuais que apresentam aos 
vestibulandos e ao mercado de trabalho as melhores opções em cursos superiores no Brasil. O primeiro, criado em 1984, 
tem caráter heterogêneo e apresenta a avaliação de cursos superiores de diversos segmentos. O segundo, criado em 2002, 
tem o objetivo especí!co de indicar os melhores cursos de Jornalismo.
Em 2009, a Faculdade Cásper Líbero rati!cou os resultados dos anos anteriores, conquistando avaliações positivas nessas 
duas publicações: o “Guia do Estudante” atribuiu quatro estrelas aos cursos de Publicidade e Propaganda, Jornalismo e 
Rádio e TV e três estrelas ao curso de Relações Públicas; o “Guia Imprensa”, entre 220 cursos superiores de jornalismo no 
País, apontou a Cásper Líbero como primeira colocada, a partir de parâmetros relacionados ao corpo docente e ao projeto 
pedagógico da Instituição.
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Conquistas dos alunos
Nas palavras da Diretora da Faculdade Cásper Líbero, Profa. Dra. Tereza Cristina Vitali, “a relação ensino-aprendizagem 
deve constituir uma experiência estimulante, produtiva e prazerosa, que passe pelo crivo de um consistente embasamento 
sociocultural”. Assim, o corpo discente da Faculdade é estimulado desde seu ingresso a participar ativamente de projetos 
de caráter prático, em complementação ao programa de aprendizagem teórica. O resultado dessa aliança pode ser veri!cado 
na expressividade das conquistas dos alunos em importantes concursos ligados à área da Comunicação. Em 2009, novos 
prêmios foram conquistados, entre eles:

Dois alunos da Cásper foram os vencedores do Prêmio CBN de Jornalismo Universitário, selecionados entre 250 traba-
lhos de todo o país que tratavam de meio ambiente, diversidade cultural e inclusão social, 
O 20º Curso Intensivo de Jornalismo Aplicado do grupo Estado recebeu 2.102 inscrições, dos quais foram selecionados 
50 participantes; quase 20% dos escolhidos (nove alunos) eram do curso de Jornalismo da Cásper.
No 2º Festival Universitário de Comunicação, um aluno de Publicidade e Propaganda da Cásper conquistou a medalha 
de ouro em criação de anúncio.
O 12º Prêmio de Mídia Estadão classi!cou em primeiro lugar, na categoria mídia digital, uma aluna de Publicidade e 
Propaganda da Cásper. 
Na 27ª edição do prêmio ABRP (Associação Brasileira de Relações Públicas), os alunos de Relações Públicas da Cásper 
conquistaram cinco primeiros lugares e dois segundos lugares nas sete categorias existentes. 
A Rádio Universitária Gazeta AM, integrada à Faculdade desde junho de 2009, recebeu o primeiro lugar com a participa-
ção de alunos dos cursos de Jornalismo e RTV na 12ª edição do prêmio Troféu “São Paulo Capital Mundial de Gastrono-
mia”. 
Ainda em 2009, a ex-aluna Vanessa Bárbara conquistou o primeiro lugar na 51ª edição do Prêmio Jabuti, na categoria 
reportagem. A obra O livro amarelo do terminal foi apresentada como trabalho de conclusão na Cásper Líbero em 2004, 
sendo publicada pela Editora Cosac Naify em 2008. 

Atividades e novidades na graduação
Ainda no ambiente dos cursos de graduação, o ano de 2009 apresentou diversas atividades adicionais relacionadas à forma-
ção integral dos alunos, com intensa participação de professores, ex-alunos e convidados.
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Gerais
O site de Cultura Geral publicou 47 edições semanais de sua revista eletrônica e duas edições especiais. A concepção e a produ-
ção desse veículo acontecem em espaços laboratoriais da faculdade, com a intensa participação de alunos e ex-alunos oriundos 
de todos os cursos, além de professores de todas as coordenadorias, dois monitores-editores e um professor responsável.  
Também foram realizadas ao longo do ano sessões especiais de cinema, com o foco em assuntos relacionados a “Questões 
Éticas e Pro!ssionais”. A partir da exibição de !lmes, aconteceram debates com a presença de alunos de todos os cursos, 
professores e convidados. 
Ainda em 2009, aconteceram sete novas edições do Café Filosó!co, espaço de palestras e debates sobre temas especí!cos 
e apresentações musicais, com a parceria da Agência Cásper Jr. Na realização desses eventos, a Faculdade contou com a 
presença de convidados, professores e alunos, recebendo um público estimado de 50 a 200 pessoas por evento.

Algumas realizações importantes do ano de 2009 nos cursos da Graduação:  

Jornalismo
Ao !nal de 2009, o Brasil contava 66,3 milhões de internautas (Ibope). Valorizando essa ferramenta multiplicadora de infor-
mações, o site do curso de Jornalismo da Cásper Líbero registrou um aumento de 222,61% em sua audiência, ultrapassando 
os 100 mil visitantes entre dezembro de 2008 e dezembro de 2009. Esse fato consolida cada vez mais o espaço virtual citado 
como um promotor de experiências de produção acadêmica e encontro com leitores e interessados.
O programa Edição Extra, fruto de mais uma atitude pioneira e inovadora da Faculdade Cásper Líbero, é o único programa-
laboratorial de que se tem notícia transmitido em emissora de televisão aberta no Brasil (TV Gazeta).
Com duração de 30 minutos, o programa vai ar mensalmente (no primeiro domingo de cada mês, após o Mesa Redonda) 
e exibe reportagens sobre a comunicação brasileira. Por meio dessa iniciativa, alunos de Jornalismo e de Rádio e TV têm a 
oportunidade de fazer um programa de telejornalismo, acompanhando da produção à edição !nal das matérias. Os programas 
veiculados podem ser vistos em www.casperlibero.edu.br (no menu à esquerda observar o item “Laboratórios – Edição Extra”). 
Coerente com a proposta de oferecer alternativas de atividades complementares aos alunos, foram realizadas 15 palestras (milhares 
de alunos bene!ciados) e oito cursos extracurriculares (200 participantes), abordando temas atuais de interesse dos graduandos.

Publicidade e Propaganda
O curso de Publicidade e Propaganda da Faculdade Cásper Líbero também busca continuamente uma sintonia entre o que 
oferece aos alunos e o que o mercado pro!ssional apresenta como demanda. 
Desde o primeiro ano, por meio do Projeto Inicial, os graduandos primeiro-anistas atuam de forma interdisciplinar em um 
projeto que tem o objetivo de unir e promover a prática dos conceitos técnicos e gerais estudados. Em 2009, os alunos 
tiveram como objeto de estudo os pro!ssionais autônomos da região da Avenida Paulista, com atividades que incluíram 
serviços voluntários em apoio aos trabalhadores, tais como pintura e organização do seu local de trabalho. 
A partir do 2° ano, os alunos se envolvem no Projeto Virtual, que convida os participantes a estruturarem e apresentarem 
uma agência de publicidade, e, depois, produzirem uma campanha baseada em dados reais.  
Nos dois últimos anos, acontecem o Projeto Vivencial (terceiro ano) – com a missão de desenvolver uma campanha 
para instituições sem "ns lucrativos e uma concorrência entre duas agências – e o Projeto Experimental (quarto ano), 
que conclui a graduação pelo atendimento a um cliente com planejamento e desenvolvimento completo de campanha.
Com o roteiro conceitual e prático apresentado, os alunos de PP também tiveram em 2009 a oportunidade de assistir a 
eventos especiais que reuniram 900 participantes ao longo do ano. 
Este conjunto de ofertas vem possibilitando a formação de pro!ssionais com um excelente nível de empregabilidade nos 
principais grupos publicitários do país. 
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Relações Públicas
Em 2009, durante uma semana, os alunos do segundo ano do curso de Relações Públicas da Cásper apresentaram seus tra-
balhos na 12ª edição da FERP (Feira Experimental de Relações Públicas). Os desa!os principais do evento foram a criação 
de 23 empresas !ctícias de primeiro, segundo e terceiro setores (governo, empresas privadas e movimentos da sociedade 
civil), e a organização de uma exposição fotográ!ca. A iniciativa ainda contou com a participação especial de 27 pro!ssio-
nais da área (ex-alunos da Cásper) e com a presença de aproximadamente 1.500 pessoas. 
Fortalecendo a proposta de oferta de atividades complementares, em 2009 foram promovidos 16 eventos e palestras espe-
ciais, trazendo à Cásper pro!ssionais renomados em Relações Públicas e Comunicação, que apresentaram aos alunos uma 
grande variedade de conceitos e práticas relacionadas a temas como indicadores de reputação, relações governamentais, 
comunicação e mídias sociais, entre outros.
Em dezembro de 2009, a Coordenadoria de Relações Públicas recebeu um convite do Guia da Estudante para conceder uma 
entrevista sobre o per!l do estudante de RP. A entrevista dará origem a um teste vocacional educativo a ser aplicado no site 
do Guia do Estudante e também em sua próxima versão impressa.

Rádio e TV
Pelo sétimo ano consecutivo, em 2009, dez estudantes de Rádio e TV foram escolhidos para participar do workshop de 
Telejornalismo, evento organizado pelo Consulado dos Estados Unidos em São Paulo em parceria com a Faculdade Cásper 
Líbero. De 5 a 9 de outubro, quatro veteranos jornalistas da rede NBC de Washington trabalharam lado a lado com os alu-
nos orientando-os e ensinando-lhes as várias etapas da produção de um telejornal. Supervisionados por esses pro!ssionais, 
os estudantes produziram dois noticiários de 20 minutos cada. 
Ainda em 2009, o 14º Festival Brasileiro de Cinema Universitário escolheu para exibição nas cidades do Rio de Janeiro e de 
São Paulo os três projetos interdisciplinares realizados por alunos da Cásper em 2008. 

Estágio
Durante a graduação, a realização de bons estágios pro!ssionais cumpre papel fundamental na formação dos alunos. Por se 
tratar de atividade relacionada diretamente ao mercado de trabalho, o preenchimento das vagas de estágio em empresas de 
destaque se dá por meio de competitivo processo seletivo.
Ao !nal de 2009, dos 2.550 alunos de graduação da Faculdade Cásper Líbero, 92% estavam estagiando.
Com o objetivo de contribuir ainda mais com essa experiência de desenvolvimento pro!ssional dos alunos, a Cásper reali-
zou ações estratégicas em 2009: 

Ampliou o número de reuniões, palestras e workshops com os alunos (suporte técnico emocional).
Promoveu treinamento comportamental (suporte técnico-cultural).
Ampliou as parcerias com empresas e instituições (com realização de palestras nas empresas).
Ofereceu assessoria técnica aos alunos e empresas parceiras (gestão do conhecimento).
Encaminhou respostas a questões legais e procedimentos operacionais.

Pós-Graduação na Cásper

Especialização em Comunicação (Lato Sensu) 
Os objetivos dos cursos de Especialização Lato Sensu oferecidos pela Cásper são a formação especializada e atualização, a 
quali!cação para a atuação de excelência no mercado de Comunicação e a formação para a docência no ensino superior e 
para a pesquisa. Os cursos se dividem nas seguintes áreas: Teoria e Práticas da Comunicação, Comunicação Organizacional 
e Relações Públicas, Comunicação Jornalística, Marketing e Comunicação Publicitária.
Em 2009, foram emitidos 149 certi!cados referentes a 2008, sendo que a previsão de alunos concluintes do último ano é 
de 152. No primeiro semestre, 432 alunos estavam matriculados; no segundo semestre eram 368 pós-graduandos. 
Durante o ano, 10 eventos especiais – palestras, seminários, cursos e lançamento de livro – foram realizados como atividade 
complementar com e para os alunos.

Mestrado (Stricto Sensu) 
O Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu em Comunicação da Faculdade Cásper Líbero tem como objetivos a contribuição 
para o desenvolvimento do pensamento teórico do processo da Comunicação na contemporaneidade criando, atualizando 
e difundindo novos conhecimentos. Também se objetiva a formação de recursos humanos de alto nível para pesquisa e 
docência e a promoção da produção cientí!ca.
Em 2009, 22 novos mestres formaram-se na Cásper.
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Alguns destaques de 2009 do ambiente do Mestrado na Cásper Líbero:
O VII Fórum Cásper Líbero de Pesquisa apresentou durante quatro dias 50 trabalhos, em 16 mesas temáticas. Além dos 
pesquisadores do Centro Interdisciplinar de Pesquisa (CIP), participaram pela primeira vez os melhores trabalhos do 
Mestrado, do Lato Sensu e da Graduação da Faculdade. Também foram apresentadas pesquisas realizadas por docentes 
nos níveis de mestrado, doutorado e pós-doutorado, em instituições superiores de ensino nacionais e estrangeiras.
O 5º Interprogramas de Mestrado da Cásper contou com a participação de 100 trabalhos oriundos, em sua maioria, dos 
37 Programas de Mestrado em Comunicação do Brasil. Por meio de 14 mesas temáticas, mais de 60 trabalhos foram 
aprovados, representando 21 Instituições de nove Estados brasileiros. 
A revista eletrônica ComTempo foi lançada em novembro e passou a ocupar um espaço até então inédito, com direciona-
mento aos trabalhos acadêmicos produzidos por mestrandos e novos mestres no Brasil.
A Revista Líbero ampliou seu prestígio na área dos cursos de Pós-Graduação, encerrando seu 12o ano de existência com 
suas duas edições anuais publicadas regularmente.

Outros eventos externos 
Em 2009, a Faculdade Cásper Líbero esteve presente em 23 feiras externas, realizadas na capital de São Paulo e outras 
cidades do interior paulista.  Esses eventos receberam um público estimado de 50 mil visitantes.
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TV GAZETA

Desde 25 de janeiro de 1970, o canal 11 de São Paulo apresenta 
o conteúdo produzido pela TV Gazeta. Seguindo a tradição de 
todos os segmentos de atuação da Fundação Cásper Líbero, a TV 
foi e continua sendo destaque quando se trata de pioneirismo. 
Saiu na frente ao importar equipamentos para exibir a primeira 
programação colorida para todo o Brasil: o 1º Grande Prêmio 
Brasil de Fórmula 1 (1972). Avançando no tempo, no século 
21 a TV Gazeta também demonstrou agilidade na implantação 
do sistema de TV Digital e HDTV, trazendo benefícios imediatos 
para os telespectadores, com imagem e áudio de qualidade mui-
to superior à da TV analógica.
Em 2009, o per!l de audiência da TV Gazeta (divulgado pelo 

Ibope/SP) indica que 49% dos telespectadores são homens e 51% são mulheres. A maioria absoluta do público é adulta, 
sendo que 14% tem entre 25 e 34 anos, 24% entre 35 e 49 anos e 41% acima de 50 anos. 
Em 2009, a Rede Gazeta de Televisão ampliou signi!cativamente o conteúdo em sua programação. A criação do Manhã 
Gazeta e a contratação da apresentadora Claudete Troiano inseriu mais duas horas na grade da manhã. Por meio da amplia-
ção da parceria com o Esporte Interativo, foram acrescidas quase 30 horas semanais de esportes na emissora, sendo que a 
transmissão dos principais campeonatos europeus elevou os números de audiência, com especial destaque para a Liga dos 
Campeões, que garantiu à TV Gazeta o segundo lugar no Ibope.
O sinal da emissora chegou a duas novas cidades, rati!cando o plano de expansão: em 2009, Uberaba e Botucatu passaram 
a receber a retransmissão da TV Gazeta.
Desde 2004, o cenário esportivo nacional consagrou o Troféu Mesa Redonda, promovido pela TV Gazeta, como um dos 
principais momentos de reconhecimento dos destaques do ano. Em 2009, a sexta edição do evento abriu as comemorações 
dos 40 anos da emissora, com a produção e exibição de pílulas históricas, documentários e especiais a partir de novembro, 
com veiculação até a data de seu aniversário, em 25 de janeiro de 2010. 
Como parte da Fundação Cásper Líbero, a TV Gazeta desenvolve um amplo programa de veiculação gratuita de campa-
nhas de interesse público e !lantrópico, sendo que, em 2009, inseriu em sua programação 4.663 chamadas, totalizando 
R$#36.085.987,00.

Instituições e Campanhas apoiadas pela TV Gazeta em 2009
Juntamente com campanhas informativas de utilidade pública (25 temas relacionados à saúde individual e coletiva), a TV 
Gazeta veiculou !lmes de instituições do Terceiro Setor de diversas naturezas, contribuindo para o fortalecimento de seus 
programas sociais por meio da sensibilização dos telespectadores. 

AACD – Associação de Assistência à Criança De!ciente (Institucional)
Greenpeace (Institucional)
AMA – Associação de Amigos do Autista (Institucional)
Amigos do Bem (Campanha contra a Fome)
APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Institucional)
APCD – Associação Parceria Contra as Drogas 
Exército da Salvação 
Associação Brasileira de Alzheimer 
Alfabetização Solidária 
Associação Keppe e Pacheco
Associação Viva e Deixe Viver 
CVV – Centro de Valorização da Vida
Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz
Campanha Corrente do Bem (Agência DPZ)
Fundação ABRINQ pelos Direitos da Criança (Campanha Verdades Infantis)
Fundação Cásper Líbero

Na parte deste Balanço Social destinada às ações do Grupo de Cidadania Empresarial está apresentada a fundamental parti-
cipação da TV Gazeta na Campanha O direito de viver, em benefício do Hospital do Câncer de Barretos-SP.

PRÊMIO CONSTRUINDO A 
NAÇÃO 2006/2007 - PROJETO 

SOCIAL - CIDADANIA - O maestro 
Roberto Sion na apresentação 
da Orquestra Jovem sinfônica 

Tom Jobim durante prêmio 
Construindo a Nação que 
homenageou os melhores 

projetos das escolas estaduais 
de São Paulo - Sala São Paulo, 

Estação Julio Prestes - São Paulo 
- SP - Brasil - 20/03/2007
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Vídeos informativos
A TV Gazeta também valoriza a internet como um espaço democrático de difusão de informações relevantes para o bem-
estar de seus públicos de interesse. Por meio do site www.tvgazeta.com.br, a opção “Vídeos” no menu da página conduz 
o internauta a uma sessão com 62 vídeos com temas relacionados às seções: Em casa, Em forma, De olho na saúde, 
Pacto com a natureza, Beba saúde, Guia da grávida e Fique em forma. Por meio dessas peças, uma grande quantidade de 
conteúdo informativo está à disposição dos visitantes em tempo integral. 

Rádios Gazeta FM/AM
As emissoras de rádios da Fundação Cásper Líbero – Rádios Gazeta AM/FM – também desenvolvem um consistente progra-
ma de veiculação gratuita de campanhas de interesse público, bene!ciando diversas instituições responsáveis por progra-
mas sociais relevantes. Em 2009, foram realizadas 1.133 veiculações com informações e prestação de serviços a dezenas de 
comunidades da Grande São Paulo, totalizando, a valor de mercado, um montante de R$ 705.170,00.

Gazeta FM
A Rádio Gazeta FM oferece sua programação para a Grande São Paulo desde o dia 18 de fevereiro de 1976. Inicialmente, 
seu público de interesse era a elite cultural, pela ênfase na música erudita e clássica, per!l que foi cultivado por mais de 
20 anos. Atualmente, a Gazeta FM transmite programação jovem e com a maior potência de transmissão de São Paulo. Re-

A Campanha Direito de Viver 
2009, realizada pelo segundo 

ano consecutivo pela TV Gazeta, 
tem como objetivo a realização 

de exames e arrecadação de 
doações em prol do Hospital de 

Câncer de Barretos, entidade 
mantida pela Fundação Pio 
XII. Na foto, Ronie Von (C), 

apresentador do programa Todo 
Seu, da TV Gazeta, Henrique 

Prata (D), diretor do Hospital de 
Câncer de Barretos-SP, com o 

cantor Daniel.
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correntemente aparece entre as três maiores rádios em audiência da cidade, conforme relatório do Ibope, valorizando suas 
ações culturais e de responsabilidade social, uma vez que estas atingem, em média, 150 mil ouvintes por minuto.

Gazeta AM
A Faculdade Cásper Líbero gerencia a Rádio Universitária, que atua como um órgão laboratorial há 13 anos. Em 2009, passou 
a ser responsável também pela programação da Rádio Gazeta AM. A equipe é formada por estagiários dos cursos de Jornalismo 
e de Rádio e TV da Faculdade. As produções são transmitidas em AM 890 Khz e também via internet. O objetivo é trabalhar 
a formação do estudante com foco em cultura e cidadania, possibilitando o desenvolvimento dos alunos e seu contato com o 
mercado de trabalho, experimentação de produções informativas, comunitárias, educativas e interativas.
Pelo site www.casperlibero.edu.br, é possível ouvir a programação da rádio e também programas gravados, como a série de ma-
térias intitulada “Movimento Paraolímpico”, produzida por um atleta paraolímpico e estudante de Rádio e TV da Cásper Líbero.

Instituições e Campanhas apoiadas pelas Rádios Gazeta AM e Gazeta FM em 2009
As emissoras de rádio da Fundação Cásper Líbero veicularam spots (inserções radiofônicas) de órgãos públicos e institui-
ções do Terceiro Setor de diversas naturezas, contribuindo para o fortalecimento de seus programas sociais por meio da 
sensibilização dos ouvintes. 
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Ministério da Educação
Divulgação de diversas campanhas de interesse público do Ministério da Educação – MEC:

Inscrições (divulgação do período de inscrições do novo Exame Nacional do Ensino Médio – IDEB).
Mobilização Ideb (mobilização da comunidade escolar para adoção de boas práticas em educação visando à melhoria do 
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB).
Paulo Freire (mobilização e informação para os professores em exercício nas escolas públicas estaduais e municipais sobre 
a oferta de cursos superiores públicos, gratuitos e de qualidade).
Devolução dos livros (mobilização dos alunos da rede pública de ensino para o momento de devolver os livros didáticos 
nas suas escolas).
Professores (divulgação das inscrições do prêmio aos professores da rede pública que atuam nas escolas de Educação 
Básica).
OBMEP (divulgação da abertura das inscrições da 5ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas/OBMEP 
2009).
OBMEP Prova 1 (divulgação da 1ª fase de provas da 5ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas/OBMEP 
2009).
Cuidados com o Livro (conscientização dos alunos sobre a necessidade da conservação dos livros).

Exército da Salvação
APAE – Associação Pais e Amigos dos Excepcionais
AESP – Movimento Feliz
Hospital do Câncer de Barretos-SP – Campanha “O direito de viver”
Mc Donald´s
Ten Yad
Show Bene!cente
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A GAZETA ESPORTIVA.NET

Em 20 de novembro de 2001, o jornal A Gazeta Esportiva migrou totalmente suas atividades para a internet, após 54 anos 
e 27.162 edições impressas publicadas.  A partir desse momento, o sucesso histórico (com recorde de tiragem de 534.530 
exemplares em um único dia, após a conquista do tricampeonato mundial de futebol) começou a ser reconstruído no 
mundo virtual. 
Entre 2001 e 2009, o www.gazetaesportiva.net registrou 343.689.023 visitas às suas páginas virtuais e 9.503.169 de visitan-
tes únicos, demonstrando a relevância dessa unidade de negócio da Fundação Cásper Líbero no cenário esportivo nacional. 
Em 2009, os esforços de A Gazeta Esportiva.Net foram dedicados ao trabalho de reestruturação e remodernização dos sites 
(Gazeta Esportiva.Net, Gazeta Press, Gazeta Adventure e São Silvestre), com a implementação de novidades nas seções de 
vídeo, áudio, interação e promoções. 
Mantendo a tradição no segmento esportivo, a equipe dos sites realizou a cobertura jornalística dos principais eventos dos 
calendários brasileiro e mundial. 
Ainda em 2009, as provas Internacional de São Silvestre, São Silvestrinha e Prova Ciclística 9 de Julho foram realizadas com 
sucesso, atingindo a marca de 225 mil participantes ao longo do tempo. 
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GRUPO DE CIDADANIA EMPRESARIAL (GCE) NA COMUNIDADE

Parcerias e desenvolvimento de atividades com Organizações Sociais que dão atendimento a crianças e adolescentes advin-
das de famílias de baixa renda (subemprego e desemprego) e risco social ou pessoal.

Atividades de sensibilização e informação
Alinhado à vocação comunicadora da Fundação Cásper Líbero, o Grupo de Cidadania Empresarial (GCE) organizou e rea-
lizou eventos com o objetivo de sensibilizar e levar informação aos públicos atendidos pelas organizações parceiras, assim 
como suas famílias. Pela democratização de informações, o GCE contribuiu para o fortalecimento da condição cidadã dos 
participantes, ampliando a possibilidade de garantia dos seus direitos básicos.  

Creche Coração de Maria
Integrante de uma rede ligada à organização Nossa Senhora do Bom Parto, atende 120 crianças de dois a quatro anos no bairro 
do Belenzinho, capital de São Paulo. Em 2009, o GCE realizou três eventos cujos temas foram “Adaptação e choro”, “Higiene e 
doenças” e “Violência doméstica”, que bene!ciaram 150 pessoas, notadamente os familiares das crianças atendidas.
O GCE da Fundação Cásper Líbero também esteve presente em três organizações parceiras com a preparação e a apresen-

Márcia Cristina Firmo(E), 
analista de Projetos Sociais 

do Grupo de Cidadania 
Empresarial, da Fundação 

Cásper Líbero, durante palestra 
sobre coleta seletiva de lixo, 

para pais de crianças atendidas 
pelo Centro Nosso Lar.
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Violência doméstica no Brasil

Dentre os temas, destaque para a 
questão da violência doméstica, 
uma vez que a população de baixa 
renda aparece frequentemente 
nas estatísticas brasileiras 
relacionadas. Em pesquisa 
realizada em 2006 pela Sociedade 
Mundial de Vitimologia, órgão 
vinculado à ONU (Organização 
das Nações Unidas), o Brasil 
liderou um ranking de violência 
doméstica que avaliou 54 países. 
Informações revelam ainda que a 
cada 16 segundos uma mulher é 
agredida pelo seu companheiro no 
Brasil, e que 70% das mulheres 
assassinadas foram vítimas de 
seus próprios maridos (dados 
divulgados pela ONG Action Aid). 
Entre as crianças e adolescentes, 
o Ministério da Saúde informa 
que as agressões constituem a 
principal causa de morte entre 5 
e 19 anos de idade, e o Unicef 
estima que, diariamente, 18 mil 
crianças e adolescentes sejam 
espancados no Brasil. 
Ações de sensibilização e 
orientação sobre o tema 
contribuem para estimular a 
denúncia dos casos, desa!o 
central para o cumprimento do 
ECA  (Estatuto da Criança e do 
Adolescente) – nº 8.069, e a Lei 
Maria da Penha – nº 11.340, 
sancionados em 1990 e 2007, 
respectivamente.

Reciclagem no Brasil

Nos últimos anos, a prática 
da reciclagem de materiais no 
Brasil vem se fortalecendo; 
a possibilidade de se atingir 
resultados cada vez mais 
expressivos está diretamente 
ligada à ampliação da 
consciência individual sobre o 
tema. Os números relacionados 
à reciclagem comprovam as 
conquistas e necessidades atuais: 
em 2008, por exemplo, o Brasil 
reciclou 91,5% de sua produção 
de alumínio, superando países 
como EUA e Japão. Já a realidade 
de outros materiais é diferente: 
47% do vidro, 43,7% do papel, 
21,24% do plástico e 49% do 
metal/aço foram reciclados, 
demonstrando oportunidades 
ainda latentes de destinação 
correta e sustentável dos resíduos 
sólidos produzidos pela sociedade 
brasileira. 

tação de eventos de sensibilização sobre temas ligados à preservação ambiental e às diversas formas de reciclagem. Foram 
bene!ciados por essas atividades os seguintes públicos e organizações: 

50 crianças de 9  e 10 anos do Centro Educacional Comunitário São Francisco (CECSF), outro integrante da rede Nossa 
Senhora do Bom Parto; na unidade também acontecem programas que assistem crianças e adolescentes de 6 a 16 anos 
por meio do desenvolvimento de habilidades pessoais e sociais.  
42 crianças de 5 a 9 anos do Centro Comunitário da Criança e do Adolescente (CCCA), unidade que oferece assistência 
a 170 crianças e adolescentes de 6 a 17 anos por meio de o!cina de informática, aula sobre sexualidade, assim como 
reforço escolar e resgate de autoestima. 
190 funcionários e familiares dos assistidos pelo Centro de Assistência e Promoção Social Nosso Lar (CAPS), onde são 
atendidas cerca de 4 mil pessoas de zero a 100 anos, diariamente, com oferta de programas sociais de alimentação e 
educação pro!ssional e auxílio a crianças e adolescentes em situação de risco socioeconômico.

 * Ainda nessa organização, o GCE realizou uma avaliação de infraestrutura como etapa importante para a prática da 
coleta seletiva e do correto armazenamento dos materiais recicláveis. 

 ** Como reconhecimento pelas atividades desenvolvidas pelo CGE junto à instituição, a Fundação Cásper Líbero rece-
beu o selo “Empresa Amiga do Caps”.
15 pessoas participaram do evento na Semana do Meio Ambiente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP.
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AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES PARCEIRAS

Além dos eventos de sensibilização e informação, o GCE realizou ações para ampliar a visibilidade dos programas sociais 
das organizações parceiras. 

Associação Educacional Labor, que trabalha pela permanência de alunos com históricos de fracasso e evasão escolar 
na escola. O GCE coordenou a produção e a doação de um vídeo institucional, peça fundamental para a comunicação da 
instituição na divulgação e captação de recurso !nanceiro para sua manutenção, assim como publicou a matéria “A escola 
faz o aluno” no Suplemento de Cidadania (conheça mais sobre esse veículo a seguir).
Ações com as mesmas características (produção de vídeo e publicação de matéria, “Irmãos de afeto”, no Suplemento de 
Cidadania) foram realizadas em benefício da Associação Civil “O Cantinho que Encontrei”, que promove a inclusão social 
de crianças e adolescentes em situações de risco socioeconômico.
A Sociedade Pestalozzi de São Paulo, que oferece assistência a crianças e adolescentes e apoia adultos com de!ciência inte-
lectual, recebeu suporte da Fundação Cásper Líbero por meio da veiculação da campanha de incentivo às doações pelo 0500 
da organização na TV Gazeta. O Suplemento de Cidadania também publicou matéria com o título “Quebrando barreiras”. 

Cerimônia de entrega dos 
diplomas do quarto curso 

pro!ssionalizante oferecido pela 
Fundação Cásper Líbero a !lhos 
de funcionários e colaboradores 

da empresa, os formandos 
!zeram o curso no SENAI onde 
desenvolveram habilidades na 

área de informática  
e rotinas administrativas.
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O Prêmio Construindo a Nação estimula o exercício da cidadania entre alunos do ensino médio 
de escolas públicas. Em 2009, mais uma vez o Grupo de Cidadania Empresarial participou 
do júri na seleção dos melhores projetos, tendo concedido aos vencedores duas bolsas de 
estudo para o curso de Pós-graduação da Faculdade Cásper Líbero.
Durante mais de um mês, a campanha institucional da Fundação Abrinq pelos Di-
reitos da Criança e do Adolescente foi veiculada gratuitamente na TV Gazeta, 
fortalecendo as iniciativas da organização.
A Fundação Cásper Líbero apoiou a “Campanha pela vida”, criada pelo Hospital 
do Câncer de Barretos para captar recursos por meio de doações telefônicas via 
número 0500. Durante um mês, a TV Gazeta divulgou a campanha, assim como 
realizou matérias jornalísticas sobre o câncer. Para ampliar os resultados da ar-
recadação, um show bene!cente em prol da ação foi realizado com o cantor 
Leonardo.

Representantes de algumas organizações parceiras do Grupo 
de Cidadania Empresarial encaminharam depoimentos a este 
Balanço, comentando o valor das atividades realizadas:

“Estou na unidade há 14 anos e venho acompanhando a parceria 
desde o seu início. Falar dessa relação é como falar de um 
casamento de sucesso, que ao longo dos anos tem sido prazerosa 
não só pelos resultados em si, mas também pela amizade e pelo 
afeto criado. As atividades conjuntas têm sido muito signi"cativas 
na vida dos educandos e suas famílias, com inúmeros jovens sendo 
formados para o exercício da cidadania”. 
Magno Carlos Maciel
Coordenador do CEC Nossa Casa

“Foram muitas as conquistas que já tivemos por meio dessa 
parceria. Eventos festivos, palestras para familiares e educandos e 
parcerias com pro"ssionais de saúde. Cito dois casos marcantes: 
a ação de detecção de câncer de boca promovida para as mães 
e o tratamento dentário para as crianças. Este permitiu que elas 
passassem a dormir e comer melhor, baixando o índice de infecções 
oportunistas que surgiam pelos dentes in#amados. Resumindo, o 
que está dentro de mim, dos funcionários, das crianças e de todos 
os familiares: muito obrigado por fazerem parte da nossa vida”.
Eva Leles da Silva
Diretora da Creche Coração de Maria

“É imensa a satisfação em ter a Fundação Cásper Líbero como 
parceira e amiga. Após sete anos temos muito a agradecer, a 
atenção e a presteza em todas as ações, a diversi"cação dos 
atendimentos e principalmente o pro"ssionalismo que fazem 
o diferencial da parceria. Parabéns por darem visibilidade, 
credibilidade às nossas ações e, sobretudo, por acreditarem em 
nosso trabalho. Nossa gratidão por toda atenção, e esperamos 
poder continuar com o amor e a con"ança por muito tempo”. 
Tânia Tavares 
Diretora do Centro de Assistência e Promoção Social Nosso Lar
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CAMPANHAS INTERNAS

Internamente, o GCE desenvolveu em 2009 ações informativas e interativas relacionadas a temas de interesse coletivo. 

Consumo consciente
Estímulo aos empregados para a organização de# arquivos# e descarte de materiais sem utilidade, aumentando a coleta de 
papéis para reciclagem.
Treinamento a 50 empregados da# equipe de limpeza da Fundação sobre o manejo adequado de resíduos 
Parceria com empresa especializada em descontaminação de lâmpadas "uorescentes, com# treinamento sobre seu manu-
seio a empregados da Fundação. Foram descontaminadas e encaminhadas para reciclagem 959 lâmpadas em 2009.
Parceria com o Instituto Triângulo possibilitando a reciclagem do óleo de cozinha, orientação sobre seu descarte incorreto 
na natureza e a geração de renda com sua utilização como matéria-prima na fabricação de sabão. 

Prevenção Carnaval
Nas semanas que antecederam o Carnaval, o GCE produziu e distribuiu boletins contendo informações relacionadas ao 
sexo seguro, consumo consciente de bebidas alcoólicas, proibição de tabaco e riscos associados às drogas. O público foram 
os funcionários da Fundação e alunos da Faculdade Cásper Líbero (que também receberam mil preservativos).

Doação de sangue
7ª Campanha de Doação de Sangue. Com o apoio do Centro de Hematologia do Estado de São Paulo e do Centro de Eventos 
da Faculdade Cásper Líbero, houve a participação de funcionários da Fundação e alunos da Faculdade, o que resultou na 
coleta de 126 bolsas de sangue. 
Relevância da doação de sangue no Brasil: anualmente são coletadas, em média, 3,5 milhões de bolsas de sangue, o que 
corresponde a aproximadamente 1,8% da população. Deveríamos atingir, no mínimo, 6 milhões de bolsas de sangue, ou 
seja, 2,88%, um crescimento ainda bastante modesto.
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Saúde Oral
Durante seis meses, o GCE realizou campanha preventiva sobre assuntos relacionados à saúde oral, bene!ciando os públi-
cos externo e interno por meio de comunicados, malas diretas, informações na página virtual da Fundação Cásper Líbero 
e inserção de entrevistas com pro!ssionais em programas da TV Gazeta. A campanha foi fortalecida pela publicação da 
matéria “Por um sorriso bonito”, no Suplemento de Cidadania, e pelo apoio dos alunos do curso de Rádio e TV da Facul-
dade Cásper Líbero, que produziram e veicularam programas sobre o tema na Rádio Gazeta Universitária (AM 890 kHz). 

Campanha do Agasalho
Pelo 11º ano consecutivo, o GCE realizou a campanha interna de arrecadação de agasalhos, em parceria com o Fundo Social 
de Solidariedade do Estado de São Paulo, que reúne doações oriundas de diversas partes para encaminhamento posterior a 
milhares de pessoas em todo o Estado de São Paulo. 
Em 2009, a campanha na Fundação Cásper Líbero ultrapassou a meta em mais de 15%, atingindo 1.401 peças. 

Sacolinha de Natal
Tradicionalmente, no !nal do ano cada funcionário da Fundação ou aluno da Faculdade Cásper Líbero tem a opor-
tunidade de “adotar” uma criança ou adolescente de comunidades economicamente desfavorecidas na campanha da 
“Sacolinha de Natal”. Por meio dessa iniciatica organizada pelo GCE, o padrinho presenteia seu a!lhado com roupas, 
sapatos, brinquedos e produtos de higiene. No Natal de 2009 foram bene!ciadas 800 crianças e adolescentes das 
seguintes instituições: “Lar da Infância de Nice”, “Creche Lar Dom Orione”, “Creche Coração de Maria”, “CAPS Nos-
so Lar”, “CEC São Francisco”, ”CCCA – Centro Comunitário da Criança e do Adolescente’, “Projeto Criança AIDS’, 
“Cantinho Que Encontrei”.
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PUBLICAÇÕES INTERNAS

Balanço Social 2008
Pelo nono ano consecutivo, por meio do GCE, a Fundação 
Cásper Líbero publicou em 2009 o Balanço Social, produzi-
do e divulgado para dar transparência às atividades desen-
volvidas pela instituição por meio do levantamento dos seus 
principais indicadores econômicos, sociais e ambientais, as-
sim como as ações orientadas para a melhoria do relaciona-
mento com os públicos interno e externo.  

Suplemento de Cidadania
Conforme mencionado anteriormente nesta seção, o Su-
plemento de Cidadania produzido pelo GCE é um jornal 
impresso mensal cujo objetivo é dar visibilidade a trabalhos 
realizados por organizações sociais sem !ns lucrativos. Com 
uma tiragem de 2 mil exemplares, é distribuído a um grupo 
de importantes empresas do cenário nacional. 

Cartilha FUMCAD
Em meados de 2009, o GCE também produziu – e dispo-
nibilizou para funcionários da Fundação e alunos da Facul-
dade Cásper Líbero – material com esclarecimentos sobre a 
utilização da renúncia !scal ao Imposto de Renda em favor 
de projetos cadastrados no Fundo Municipal da Criança e 
do Adolescente. Como dispõe a Lei nº 8.069, de 13/07/90, 
da Prefeitura de São Paulo, existe a possibilidade de dedu-
ção !scal de doações realizadas por pessoas físicas a orga-
nizações sociais.
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PÚBLICO INTERNO

Após a severa crise econômica internacional em 2008, que somente no Brasil fechou milhares postos de trabalho, a prio-
ridade da Fundação Cásper Líbero em relação ao público interno em 2009 foi a manutenção do quadro de funcionários e 
de todos os benefícios já implantados. Esse objetivo foi alcançado pela adoção de medidas como a revisão orçamentária, a 
renegociação de contratos e o adiamento de novos investimentos e novas contratações.

Treinamento e Desenvolvimento
Como parte do programa de desenvolvimento de habilidades e competências dos empregados, em 2009 foram realizados 
40 eventos de treinamento externo, entre congressos, fóruns, cursos, seminários, workshops e palestras, com participação 
de 83 empregados em um total de 913 horas. Em se tratando de treinamentos internos, foram realizados 59 eventos com a 
participação de 200 funcionários, totalizando 237 horas. 

Outros movimentos junto ao Público Interno
Em 2009, houve um aumento do número de funcionários bene!ciados pelo subsídio que a Fundação Cásper Líbero 
oferece para participação em cursos de especialização, graduação, pós-graduação e MBA em instituições de ensino con-
veniadas com a Fundação.
A Fundação deu continuidade ao seu programa de contratação de pessoas com de!ciência, atendendo ao seu princípio 
de respeito à diversidade e à legislação trabalhista vigente.
Buscando contribuir com o fortalecimento da Lei do Aprendiz (Decreto no 5.598/2005), a Fundação contratou em 2009 
11 jovens, com prioridade para !lhos de funcionários.

Benefícios oferecidos  
ao público interno

escolar

 
contra a gripe

empréstimo consignado 
com taxas abaixo das 
praticadas no mercado
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Indicadores 
Para observar com atenção crescente a dinâmica do público interno, a Fundação Cásper Líbero acompanha ano a ano o 
movimento de alguns importantes indicadores. 

Valorização da diversidade 
2007 2008 2009

Percentual de pessoas acima de 45 anos empregadas 29,40% 26,70% 26,91%

Promoção da Equidade Racial
2007 2008 2009

Percentual de negros (homens e mulheres) em relação ao total de empregados 9,5% 8,5% 29,9%
Percentual de mulheres negras em relação ao total de mulheres na empresa 8,4% 7,5% 25,7%
Percentual de mulheres negras em cargos executivos  
em relação ao total de cargos executivos disponíveis 6,2% 2,7% 5,9%

Percentual de mulheres negras em cargos de coordenação e  
che!a em relação ao total de cargos de coordenação e che!a disponíveis 2,1% 4,0% 6,5%

Percentual de homens negros em relação ao total de homens na empresa 10,0% 9,0% 32,1%
Percentual de homens negros em cargos executivos  
em relação ao total de cargos executivos disponíveis 0,0% 0,0% 11,8%

Percentual de homens negros em cargos de coordenação e  
che!a em relação ao total de cargos de coordenação e che!a disponíveis 0,9% 1,3% 15,6%

Promoção da Equidade de Gênero
2007 2008 2009

Percentual de mulheres em relação ao total de empregados 33,0% 35,6% 35,0%
Percentual de mulheres em cargos executivos em relação  
ao total de cargos executivos disponíveis 30,0% 21,6% 47,1%

Percentual de mulheres em relação ao total de trabalhadores terceirizados 60% 64% 68%

Comportamento nas demissões
2007 2008 2009

Total de empregados no !nal do período 1026 1190 1111
Total de demissões no período 202 217 266
Total de admissões no período 217 322 188
Percentual de demitidos acima de 45 anos de idade  
em relação ao número total de demitidos 14,80% 11,52% 11,65%
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MEIO AMBIENTE

Ao mesmo tempo em que a Fundação Cásper Líbero desenvolve ações para sensibilizar e envolver seus públicos de interesse 
em diversas iniciativas voltadas para a sustentabilidade, internamente também procura observar seus indicadores relaciona-
dos ao tema para evoluir continuamente e gerar menos impactos ambientais. 
Além dos investimentos estruturais que a Fundação realiza em busca de uma gestão e processos ambientalmente corretos, 
a área responsável pela questão ambiental trabalha em sinergia com o Grupo de Cidadania Empresarial, realizando cam-
panhas internas e externas de sensibilização para mudança de hábitos. Exemplos são as iniciativas relacionadas à redução 
do consumo de papel, correta destinação de lâmpadas "uorescentes e estímulo ao encaminhamento correto do óleo de 
cozinha, assuntos já apresentados em seção anterior deste Balanço. 

Informações gerais
2007 2008 2009

Consumo anual de energia (em kWh) 11.422.000 11.865.000 12.800.000
Consumo anual de água (em m3) 58.000 39.915 40.000
Quantidade anual (em toneladas) de resíduos sólidos gerados  
(lixo, dejetos, entulho etc.) 150.000 150.000 142.230

Consumo anual de combustíveis fósseis
2007 2008 2009

Gasolina/Diesel (em litros) 58.000 46.000 52.000
Óleo combustível (em toneladas) 12.000 12.000 12.000
Gás – GLP/GN (em m3) 1.475 1.137 900

CIDADANIA EMPRESARIAL - 
GOTAS DE FLOR COM AMOR 
-Colaboradores da Ong Gotas 
de Flor com Amor, Denise 
Robles, durante 1ª Caminhada 
pelos Valores Humanos. praça 
Friedich Nauman - Bairro do 
Brooklin - São Paulo
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1 - Base de Cálculo 2009 Valor (Mil reais) 2008 Valor (Mil reais)
Receita líquida (RL) 113.953 106
Resultado operacional (RO) -2.450 -2.926
Folha de pagamento bruta (FPB) 80.753 77
2 - Indicadores Sociais Internos  Valor (mil) % sobre FPB % sobre RL Valor (mil) % sobre FPB % sobre RL
Alimentação 3.963 4,91% 3,48% 4 4,77% 3,48%
Encargos sociais compulsórios 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
Previdência privada 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
Saúde 5.807 7,19% 5,10% 5 6,97% 5,08%
Segurança e saúde no trabalho 71 0,09% 0,06% 109 0,14% 0,10%
Educação 193 0,24% 0,17% 234 0,30% 0,22%
Cultura 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
Capacitação e desenvolvimento pro!ssional 57 0,07% 0,05% 88 0,11% 0,08%
Creches ou auxílio-creche 77 0,10% 0,07% 73 0,09% 0,06%
Participação nos lucros ou resultados 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Outros 940 1,16% 0,82% 872 1,12% 0,82%
Total - Indicadores sociais internos 11.108 13,76% 9,75% 10 13,52% 9,86%
3 - Indicadores Sociais Externos     Valor (mil) % sobre RO % sobre RL Valor (mil) % sobre RO % sobre RL
Educação 1.117 -45,59% 0,98% 2 -62,47% 1,73%
Cultura 0 0,00% 0,00% 2 -0,07% 0,10%
Saúde e saneamento 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
Esporte 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
Combate à fome e segurança alimentar 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
Outros 79 -3,22% 0,07% 73 -2,49% 0,06%
Total das contribuições para a sociedade 37 -1,51% 0,03% 45 -1,54% 42,49%
Tributos (excluídos encargos sociais) 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
Total - Indicadores sociais externos 1.233 -50,33% 1,08% 47 -1602,97% 44,29%
4 - Indicadores Ambientais Valor (mil) % sobre RO % sobre RL Valor (mil) % sobre RO % sobre RL
Investimentos relacionados com a produção/ 
operação da empresa 0 0,00% 0,00% 39 -1,33% 36,82%

Investimentos em programas e/ou projetos externos 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
Total dos investimentos em meio ambiente 0 0,00% 0,00% 39 -1,33% 36,82%
Quanto ao estabelecimento de “metas anuais” 
para minimizar resíduos, o consumo em geral na 
produção/ operação e aumentar a e!cácia na 
utilização de recursos naturais, a empresa

( x ) não possui metas (  ) cumpre de 51 a75%
(  ) cumpre de 0 a 50% (  ) cumpre de 76 a100%

(  ) não possui metas (  ) cumpre de 51 a 75%
(  ) cumpre de 0 a 50% (  ) cumpre de 76 a 100%

5 - Indicadores do Corpo Funcional 2009 2008
Nº de empregados(as) ao !nal do período 1.111 1.190
Nº de admissões durante o período 188 322
Nº de empregados(as) terceirizados(as) 44 45
Nº de estagiários(as) 118 82
Nº de empregados(as) acima de 45 anos 299 318
Nº de mulheres que trabalham na empresa 389 423
% de cargos de che!a ocupados por mulheres 22,91% 21,62%
Nº de negros(as) que trabalham na empresa 332 101
% de cargos de che!a ocupados por negros(as) 15,62% 1,33%
Nº de pessoas com de!ciência  
ou necessidades especiais 38 42

6 - Informações relevantes quanto  
ao exercício da cidadania empresarial 2009 Valor (Mil reais) Metas 2010

Relação entre a maior e a menor remuneração  
na empresa 1.369 1465 pelo salário mínimo

Número total de acidentes de trabalho 0 0
Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos 
pela empresa foram de!nidos por: (  ) direção ( x ) direção e gerências (  ) todos(as) empregados(as) (  ) direção ( x ) direção e gerências (  ) todos(as) empregados(as)

Os pradrões de segurança e salubridade no 
ambiente de trabalho foram de!nidos por: (x) direção e gerências (  ) todos(as) empregados(as) (  ) todos(as) + Cipa (x) Direção e gerências (  ) todos(as) empregados(as) (  ) todos(as) + Cipa

Quanto à liberdade sindical, ao direito de 
negociação coletiva e à representação interna 
dos(as) trabalhadores(as), a empresa:

(  ) não se envolve ( x ) segue as normas da OIT (  ) incentiva e segue a OIT (  ) não se envolverá ( x ) seguirá as normas da OIT (  ) incentivará e seguirá a OIT

A previdência privada contempla: (  ) direção (  ) direção e gerências (  ) todos(as) empregados(as) (  ) direção (  ) direção e gerências (  ) todos(as) empregados(as)
A participação dos lucros ou resultados contempla: (  ) direção (  ) direção e gerências (  ) todos(as) empregados(as) (  ) direção (  ) direção e gerências (  ) todos(as) empregados(as)
Na seleção dos fornecedores, os mesmos  
padrões éticos e de responsabilidade social  
e ambiental adotados pela empresa:

(  ) não são considerados ( x ) são sugeridos (  ) são exigidos (  ) não serão considerados ( x ) serão sugeridos (  ) serão exigidos

Quanto à participação de empregados(as) em 
programas de trabalho voluntário, a empresa: (  ) não se envolve ( x ) apóia (  ) organiza e incentiva (  ) não se envolverá ( x ) apoiará (  ) organizará e incentivará

Número total de reclamações  
e críticas de consumidores(as): na empresa _______ no Procon _______ na Justiça _______ na empresa _______ no Procon _______ na Justiça _______

% de reclamações e críticas  
atendidas ou solucionadas: na empresa _______% no Procon _______% na Justiça _______% na empresa _______% no Procon _______% na Justiça _______%

Valor adicionado total a distribuir (em mil R$): Em 2009 Em 2008

Distribuição do Valor Adicionado (DVA):
___% governo ___% colaboradores(as) ___% governo ___% colaboradores(as)
___% acionistas ___ % terceiros ___% retido ___% acionistas ___ % terceiros ___% retido

7 - Outras Informações

BALANÇO SOCIAL ANUAL | 2009
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A conclusão de um Balanço Social apresenta 
um momento de grande responsabilidade 
para quem o percebe como um terreno 
fértil para a celebração e a identi!cação 
de oportunidades de melhoria. Quando 
se trata de um documento que se refere 

ao encerramento de um ciclo tão signi!cativo como uma 
década, o sentimento de respeito se torna ainda maior.
A publicação das conquistas e desa!os relacionados à res-
ponsabilidade socioambiental durante dez anos consecuti-
vos simboliza uma declaração irrevogável: cada integrante 
da Fundação Cásper Líbero, orientados por suas lideranças, 

assume o compromisso de construir uma entidade capaz 
de alcançar seus objetivos sem prejudicar o meio onde está 
inserida.
A década que chega apresenta possibilidades inéditas, com 
novas mídias sendo disponibilizadas rapidamente, amplian-
do a importância do papel de quem pesquisa, ensina e pro-
duz comunicação. Olhar para dentro e para fora de forma 
sintonizada, ajustar ponteiros e entregar continuamente 
respostas às perguntas que não param de surgir; desa!os 
que a Fundação Cásper Líbero vem aceitando há décadas e 
continuará aceitando, fortalecendo continuamente o proje-
to idealizado por seu patrono.

O Instituto Cantinho Que 
Encontrei é um abrigo que 
recebe crianças carentes  

de 3 a 17 anos que  
esperam por adoção.
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