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“Para a Fundação Cásper 
Líbero, inovar, ousar e 

transformar é a tradição.”

Paulo Camarda, 
Presidente do Conselho Diretor
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A
Fundação sempre direcionou o seu trabalho na defesa, manutenção e no 
desenvolvimento de uma imprensa livre e democrática. Esse direcionamento 
se manifesta no desejo de atuar junto à comunidade como receptora de seus 

problemas, suas tendências e anseios, e como difusora de alternativas por meio da 
circulação livre e desimpedida de informações.

Sempre com o compromisso de projetar os ideais de seu instituidor em todas as suas 
ações, a Fundação Cásper Líbero vem investindo não apenas em tecnologia, mas 
também em conhecimento e recursos humanos, com o intuito de oferecer o melhor aos 
seus públicos, buscando integração entre todas as suas áreas de atuação.

Não poderia ser diferente. Cásper era um empreendedor, um inovador, um homem de 
visão abrangente e de longo alcance. Sabia ser fundamental, para atingir os resultados 
pretendidos e perenizar suas conquistas, contar com os avanços tecnológicos a serviço 
da informação e educação, investindo e priorizando o ser humano.

Não por acaso, defendeu a criação de uma escola de jornalismo que privilegiasse o 
ensino de humanidades e ética. A comunicação como teoria e prática, educação e 
transformação. 

O conhecimento e a informação a serviço da sociedade, utilizando, para tanto, todos os 
meios possíveis criados pelos avanços tecnológicos e científicos, administrados com 
inteligência, ousadia e ética, fazem parte do seu legado.

Levar isto adiante é mais do que uma obrigação. É redescobrir o respeito e admiração 
que se renovam e crescem a cada dia. A busca constante em aliar a tradição ao novo. 
É inspiração, responsabilidade e motivação, pois para a Fundação Cásper Líbero inovar, 
ousar e transformar é a tradição.

Paulo Camarda 
Presidente do Conselho Diretor

Mensagem do 
Presidente
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C
oncretizar os sonhos de um homem visionário, com fortes valores humanistas 
como foi Cásper Líbero, pressupõe uma gestão baseada na excelência, pois só 
assim é possível preservar o legado deixado pelo nosso fundador e amplificar 

a nossa missão de “aprimorar a cultura nacional, a prestação de serviços à comunidade 
e o desenvolvimento social do cidadão”.

Em 2013, a contínua busca por uma gestão de excelência mostrou-se vitoriosa. 
Conquistamos um dos melhores desempenhos financeiros da nossa história, sem abrir 
mão de investimentos em inovação, em qualificação humana e em projetos voltados a 
fortalecer a cidadania.

O tema deste relatório – a integração – não poderia ser mais oportuno, pois o bom 
desempenho que registramos foi possível graças a um trabalho conjunto que envolveu 
todas as áreas de atuação da Fundação Cásper Líbero. Contamos com o apoio e 
engajamento de toda a nossa equipe em busca dos melhores resultados tanto na 
educação quanto na comunicação.

Chegamos a 2014, ano do nosso septuagésimo aniversário, fortalecidos como equipe 
e como um grupo que tem na comunicação e na educação a base para contribuir de 
forma efetiva para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária para todos.

Sérgio Felipe dos Santos 
Superintendente Geral

Mensagem do 
Superintendente 

Geral  
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Aprimorar a cultura 
nacional, a prestação de 
serviços à comunidade e 
o desenvolvimento social 
do cidadão.  

PeRfil

Prêmio 
Construindo a 

Nação 2014

Missão

Pioneirismo   |   Nossa própria 
história, na figura de nosso fundador, 
traduz o significado deste valor, que é 
estar sempre à frente de seu tempo, 
buscando a inovação.

Tradição   |   Consolidamos uma 
trajetória de respeito, por meio de uma 
atuação consciente de quem somos e 
para quem trabalhamos.

Ética   |   É a regra básica de 
sustentação do nosso trabalho. 

Excelência   |   Nosso objetivo 
profissional está vinculado à contínua 
busca pela excelência no trato diário 
com os diversos públicos.  

Qualidade   |   Aplicada em tudo o 
que fazemos, em todos os nossos 
relacionamentos, mas, acima de tudo, no 
aprendizado como organização moderna 
e afinada com seu tempo.

Integração   |   Para sermos fortes, 
temos que acreditar no trabalho em 
equipe, na sinergia e no posicionamento 
que nos permita agir como um time, 
apaixonados pelo que fazemos. 

Cidadania   |   Em nossa sociedade, 
esse é o diferencial que trazemos como 
força maior de nosso trabalho, não 
apenas como conceito, mas como uma 
prática diária de todos desta Fundação. 

Valores
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Na FCL, observa-se facilmente a 
capacidade de integrar tradição 
com inovação, teoria com prática, 
formação superior com mercado 
de trabalho e receita financeira 
com atuação social.

A
o mesmo tempo, toda sua equipe demonstra ter aderência 
aos temas mais contemporâneos, respeita e absorve a 
história da organização ao resgatar a memória de seu 

fundador, Cásper Líbero, no seu dia a dia, trabalhando com ética na 
busca da inovação.

Este relatório demonstra a inegável conectividade entre as áreas; 
sublinha os valores de Cásper e demonstra a perpetuação destes 
elementos na missão da organização. As ações desenvolvidas pelas 
diferentes áreas de modo integrado também são destacadas.

Conectar pessoas, valorizar a história, ampliar o engajamento dos 
públicos e promover o desenvolvimento social dos cidadãos: isso é o 
que os colaboradores da Fundação Cásper Líbero fazem todos os dias. 

A estrutura deste Relatório apenas organiza e apresenta toda esta 
integração a vocês. Os valores de Cásper Líbero estão repercutidos 
em cada área, na voz de seus líderes. Acompanhe!

“A integração, na 
Fundação Cásper 

Líbero, faz parte da 
natureza das pessoas.”

Paulo Camarda, Presidente do 
Conselho Diretor
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A
s principais instâncias da governança da 
Fundação Cásper Líbero são o Conselho 
Diretor e o Conselho Curador. A participação 

dos conselheiros é voluntária e não remunerada.

O Conselho Diretor é composto de três membros, 
eleitos pelo Conselho Curador, e tem como funções 
zelar pelo patrimônio da instituição, definir o plano de 
trabalho e o orçamento, e tomar decisões estratégicas 
e operacionais da Fundação. O Conselho Curador 
elabora seu Regimento Interno e aprova o do Conselho 
Diretor; elege os membros do Conselho Diretor; delibera 
sobre conflitos de interesses e desliga membros do 
Conselho Diretor ou Curador; altera o estatuto da 
Fundação com anuência do promotor de Justiça Cível 

PeRfil

de Fundações; e designa auditores independentes para 
acompanhar as contas da Fundação, o que comprova 
a transparência em todo o processo. A Promotoria 
de Justiça Cível protege e fiscaliza as fundações em 
âmbito regional, podendo intervir a qualquer momento, 
conforme dispõe o artigo 66 do Código Civil de 2002.

O desempenho financeiro da FCL é comunicado 
anualmente por meio do Balanço Patrimonial, publicado 
sempre em jornal de grande circulação de São Paulo, 
e do Balanço Social Anual. Este documento relata as 
atividades desenvolvidas ao longo do ano com foco na 
comunidade. A audiência dos veículos de comunicação 
e as ações realizadas com os diversos públicos de 
relacionamento também são divulgadas.

Integração: 
acreditar no 
trabalho em 
equipe, o que nos 
permite agir como 
uma orquestra, 
apaixonados pelo 
que fazemos

A estrutura de governança da 
Fundação Cásper Líbero assegura 
o cumprimento da legislação e das 
normas reguladoras. As atividades 
são desenvolvidas com ética e 
equilíbrio em todas as áreas.

Governança
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Qualidade: acima 
de tudo aplicada 

no aprendizado de 
uma organização 

moderna e afinada 
com seu tempo

Conselheiros
Alberto Rivera Vasques
Angela Esther Oliveira
Aníbal Horta Figueiredo
Antonio Vico Manãs
Carlos Roberto Pinto Monteiro
João José Marques
José Luiz Proença
Júlio Deodoro de Souza
Luiz Roberto Gonçalvez
Maria Cristina de Paula Abreu 
Marinês Rodrigues
Mercedes Fátima de Canha Crescitelli
Paulo Roberto de Souza
Sergio Felipe dos Santos
Silvio Alimari
Valter Sartori
Prof.ª Dr.ª Tereza Cristina Vitali

Promotor de Justiça Cível de Fundações
Dr. Airton Grazzioli 

Superintendências

Geral  |  Sergio Felipe dos Santos

Comercial  |  Luiz Fernando Taranto Neves

Administrativa e Financeira  |  Maria Cristina de Paula Abreu

Recursos Humanos  |  Carmen Amoeiro Vispo

Patrimonial  |  Angela Esther Oliveira

Rádio Gazeta FM  |  Alberto Rivera Vasques

GazetaEsportiva.net  |  Júlio Deodoro de Souza

TV Gazeta (geral)  |  Silvio Alimari

TV Gazeta (programação)  |  Marinês Rodrigues

Faculdade Cásper Líbero (diretora)  |  Prof.ª Dr.ª Tereza Cristina Vitali

Faculdade Cásper Líbero (vice-diretor)  |  Prof. Dr. Welington Wagner Andrade

Gestão 2013

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
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Registros e títulos  |  Registrada 
no Conselho Nacional de 
Assistência Social (CNAS): 
processo de número 075.351/60, 
de 07/10/1960, e recadastrada 
pelas Resoluções nº 62, 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): nº 0289/SP/2000, 
em 22/11/2000.

Última atualização estatuária: 
4º Oficial de Registro de Títulos 
e Documentos e Civil de Pessoa 
Jurídica de São Paulo, sob o nº 
569.158, protocolado sob o nº 
235.337, averbado no registro 
primitivo número A00000273, 
em 19/05, e registrado em 
06/01/2010.

Certificado de Entidade de Fins 
Filantrópicos: período de 2001 a 
2003 – impetrado mandado de 
segurança com o pedido de liminar 
contra os atos do presidente 
e do secretário-executivo do 
Conselho Nacional de Assistência 
Social (CNAS, processo nº 
2003.34.00.011.078-7 – 15ª 
Vara Cível Federal de Brasília), 
que indeferiu a renovação do 
certificado. Foi denegada a 
segurança, mas reformada através 
do provimento da apelação 
interposta pela Fundação. Dessa 
decisão houve recurso, o qual está 
pendente de julgamento.

Período de 2004 a 2009: renovados e 
emitidos os respectivos certificados por força 
da Medida Provisória 446/08. 

Período de 2010 a 2012: em análise 
perante o Ministério da Educação (MEC) o 
pedido de renovação do certificado (processo 
nº 71010.005181/2009-36). 

Período de 2013 a 2015: protocolado 
perante MDS, estando atualmente em análise 
no MEC o pedido de renovação do certificado 
(Proc. 71000.059791/2012-74).

Título de Utilidade Pública Federal: decreto 
nº 62.469, publicado no D.O.U. de 26/03/1968, 
devidamente renovado até a presente data. 

Título de Utilidade Pública Estadual: 
decreto nº 38.478, publicado no Diário Oficial 
do Estado de 22/03/1994, devidamente 
renovado até a presente data.

Título de Utilidade Pública Municipal: 
decreto nº 32.341, publicado no Diário Oficial 
do Município de 29/09/1992, devidamente 
renovado até a presente data. 

Fundação Cásper Líbero: instituição de 
Natureza Civil sem fins lucrativos inscrita no 
CNPJ/MF sob o número 61.277.273/0001-72.

Sede: Avenida Paulista, 900. Bairro: Bela Vista, 
São Paulo, SP. CEP: 01310-940. Tel.: (+55 11) 
3170-5730. Fax: (+55 11) 3170-5630. E-mail: 
cidadaniaempresarial@fcl.com.br.
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A Gazeta 
Esportiva
Especializada em esportes e coberturas 
em tempo real, é responsável pela 
GazetaEsportiva.net (portal de notícias), 
Gazeta Press (agência de notícias), 
Gazeta Doc (centro de documentação e 
pesquisa) e pela organização da Corrida 
Internacional de São Silvestre.

TV Gazeta
Fundamentada no tripé jornalismo, 
entretenimento e esportes, tem uma 
programação com destaque para o 
conteúdo feminino e ao vivo, com 
classificação 100% livre em toda a grade. 
Em 2013 passou a disponibilizar 
o conteúdo, ao vivo, em seu site: 
www.tvgazeta.com.br.

Rádio Gazeta FM
Produz conteúdo e entretenimento para 
aproximadamente 2 milhões de ouvintes por 
mês. É uma das cinco mais ouvidas na cidade 
de São Paulo e na Região Metropolitana. 
Foi eleita, em 2013, pelo Instituto Crowley 
Broadcast Analysis System, a rádio mais 
ouvida da internet no Brasil. No mesmo ano, 
tornou-se a primeira rádio do Brasil a estar 
no iTunes.

Grupo de Cidadania 
Empresarial
Coordena projetos sociais e promove 
a difusão de ações sociais ligadas 
a organizações governamentais, 
organizações da sociedade civil e de 
utilidade pública. Também incentiva o 
comportamento cidadão dos colaboradores 
da Fundação Cásper Líbero.

Faculdade Cásper Líbero
Trata-se da primeira escola de graduação em Jornalismo do Brasil. Oferece 
formação de nível superior para outros cursos na área de comunicação: 
Publicidade e Propaganda, Relações Públicas e Rádio, TV e Internet, além 
de pós-graduação lato sensu e mestrado.

Áreas 
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Faculdade Cásper 
Líbero
Em 2013 a Faculdade Cásper Líbero criou o 
Núcleo de Novas Tecnologias do Ensino de 
Comunicação, setor que reuniu elementos 
técnicos e didáticos para a configuração de um 
projeto que irá munir os cursos com os recursos 
audiovisuais mais modernos do mercado. O 
curso de Jornalismo da Faculdade Cásper Líbero 
recebeu a pontuação máxima, 5 estrelas, no Guia 
do Estudante da Editora Abril – a publicação mais 
respeitada da área.

A Gazeta Esportiva
Um ano repleto de resultados, que culminou em 
dois prêmios recebidos pela equipe de reportagem 
da GazetaEsportiva.net - Prêmio Petrobrás de 
Jornalismo na categoria Reportagem Esportiva - 
Portal de Notícias e prêmio de melhor site do ano  
MetrixLab – líder de mercado em pesquisas on-line 
com consumidores, com sede na Holanda – nas 
categorias de Melhor Site e Site Mais Popular do 
segmento Esportivo. Uma reconfiguração visual 
foi feita no site da Gazeta Press para aprimorar 
a navegação e garantir o melhor acesso ao 
conteúdo produzido.

TV Gazeta
Em 2013 disponibilizou o conteúdo, ao vivo, 
no site: www.tvgazeta.com.br. Passou por 
um processo de reformulação da identidade 
visual e criou novos produtos.

Rádio Gazeta FM
Foi eleita, em 2013, pelo Instituto Crowley 
Broadcast Analysis System, a rádio mais 
ouvida da internet no Brasil. No mesmo 
ano, tornou-se a primeira rádio do Brasil a 
estar no iTunes, um reprodutor de áudio e 
vídeo da Apple, um dos mais importantes e 
conceituados do mundo.

Grupo de Cidadania 
Empresarial
Expansão das parcerias com a sociedade 
civil e maior engajamento com as áreas 
internas em campanhas de reciclagem, 
contribuindo para a promoção da 
sustentabilidade da Fundação 
Cásper Líbero.

Destaques de 2013 
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F
oram obtidas conquistas que respeitaram a tradição de 70 anos de história e novos 
elementos do mercado da comunicação foram integrados à atuação cotidiana da instituição, 
como a adoção de ações de reforço da marca Cásper Líbero e da intensificação no papel das 

mídias sociais de forma a solidificar as propostas e os projetos de comunicação. Os resultados estão 
em consonância com o resgate da tradição da Fundação Cásper Líbero e com a reconfiguração da 
imagem da TV Gazeta, também realizada em 2013.

Como a FCL foi criada para incrementar o papel da comunicação no país, a faculdade oferece aos 
alunos uma formação contemporânea e muito próxima às exigências do mercado. Também garante 
embasamento crítico e humanista, o que amplia a qualificação dos alunos que já chegam à faculdade 
por meio de um processo seletivo rigoroso.

De forma dinâmica, os alunos estabelecem proveitosas relações acadêmicas e profissionais com os 
professores, que são criteriosamente selecionados para que ofereçam consistente formação nos 
âmbitos do ensino e da pesquisa.

Ações desenvolvidas mais especificamente 
dentro da Faculdade Cásper Líbero 
trouxeram complementações à formação 
oferecida aos alunos da graduação e da pós-
graduação, processo esse bastante visível 
pelo fato de a maioria dos discentes já ter 
sido absorvida pelo mercado de trabalho.

Doutores

Mestres

especialistas

Grau de titulação dos 
docentes da Faculdade 

Cásper Líbero

21

5161

Faculdade 
Cásper Líbero
A Faculdade Cásper Líbero 
manteve-se alinhada aos 
avanços observados na 
Fundação em 2013. 
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Novidades  |  Em 2013 algumas ações contribuíram 
para o desenvolvimento de um novo projeto institucional. 
Foi criado o Programa Interno de Estágios da Fundação 
Cásper Líbero. Na TV Gazeta, por exemplo, o programa 
Vem Comigo, apresentado por Goulart de Andrade, conta 
com a atuação exclusiva de equipe discente da Cásper. 

Outra novidade foi a reformulação do site da instituição, 
que se tornou mais dinâmico e moderno, exibindo 
conteúdos especialmente direcionados aos seus públicos. 
Uma jornalista com dedicação exclusiva foi contratada 
para a realização dessas ações. Ela busca manter os 
elementos institucionais e integrá-los a conteúdos 
noticiosos, compostos de matérias produzidas para alunos 
e colaboradores. A linha editorial tem agora um viés mais 
crítico e conectado ao amplo universo da comunicação.

O canal “Notícias da Cásper” (casperlibero.edu.br/
category/noticias-da-casper) veicula informações 
exclusivamente institucionais, notícias relacionadas 
à comunidade acadêmica interna e também temas 
pertinentes à cultura e educação. Outras seções exibem 
notícias produzidas pela equipe gestora do site e também 
aquelas encaminhadas pelas coordenadorias dos cursos e 
setores. A interface com as mídias sociais é constante por 
meio da publicação de conteúdos no Facebook, Linked In, 
Twitter e YouTube, proporcionando atualizações diárias e 
transmissões de eventos on-line em tempo real.

Um dos halls da 
faculdade, durante 
intervalo das aulas
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Núcleo de Tecnologia Educacional  |  Atenta às tendências contemporâneas e com o objetivo 
de buscar propostas e alternativas que aprimorem a atuação docente e discente, a Faculdade 
Cásper Líbero criou o Núcleo de Tecnologia Educacional, que aliou recursos técnicos a elementos 
didáticos para a configuração de um sistema de tecnologia que seja uma ferramenta de extensão do 
conhecimento. Entre as realizações do novo núcleo em 2013 é possível destacar:

Desenvolvimento de um ambiente virtual de aprendizagem na plataforma Moodle

Criação de estratégias didático-pedagógicas

Elaboração de oficinas para a capacitação dos docentes

Habilitação dos participantes na elaboração de conteúdo por meio do uso de ferramentas digitais 
de edição de vídeo, áudio e captura de tela

Lançamento de um newsletter mensal para levar ao professor as novidades relacionadas à 
tecnologia educacional no Brasil e no mundo

Qualidade reconhecida  |  Como resultado das ações desenvolvidas, o curso de Jornalismo da 
Faculdade Cásper Líbero obteve 5 estrelas (pontuação máxima) no Guia do Estudante da Editora Abril, 
a publicação de maior prestígio do setor.

Não bastasse isso, a Faculdade Cásper Líbero e a Revista São Paulo, uma publicação semanal do 
jornal Folha de S.Paulo, estabeleceram a parceria “São Paulo em pauta”, em que os editores da revista 
recebem sugestões de reportagens de alunos de jornalismo da faculdade que, uma vez aprovadas, 
são publicadas. Mais de 140 alunos já participaram do projeto.

Guia de maior prestígio do setor 
confere cinco estrelas à Faculdade 
Cásper Líbero em 2013

“Fui aluno da Cásper e agora, 
como docente, tento trazer o 

mercado de trabalho para a sala 
de aula, apresentando cases 
de marketing e convidando 

profissionais para compartilhar 
conhecimento.”

João Riva
Professor da faculdade e diretor da Omelete Marketing
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ABRP  |  Promovido anualmente pela Associação Brasileira de Relações 
Públicas (ABRP), o Concurso Universitário de Monografias e Projetos 
Experimentais de Relações Públicas reconhece a qualidade dos trabalhos 
dos egressos dos cursos de graduação. Em 2013, os alunos da Faculdade 
Cásper Líbero tiveram 18 trabalhos premiados: sete primeiras colocações, 
seis segundos lugares, quatro terceiras posições e uma menção honrosa.

Aberje  |  As alunas Amanda Allegrini, Laís Rocha, Nathally Trevisan e Paola 
Trombetti foram as vencedoras do 3º Prêmio Universitário Aberje (Associação 
Brasileira de Comunicação Empresarial). As futuras relações-públicas 
concorreram com outros 101 grupos, de 38 instituições diferentes, propondo 
ações com o objetivo de reciclar 35% de todas as embalagens produzidas pela 
empresa Tetra Pak Brasil.

Intercâmbios internacionais  |  Em 2013, quatro alunos fizeram 
intercâmbio na Libera Università di Lingue e Comunicazione (Milão, Itália): 
Rafael Gomes Faccio, João Manoel Bella Martinho de Araújo, Renata Bonilha 
Stocco e Laura Lungov Bugelli.

Perfis  |  O público mais tradicional da faculdade é composto por alunos, 
sobretudo os da graduação. No entanto, outros públicos têm frequentado a 
instituição. Em 2013, por exemplo, não somente os pais dos discentes vieram 
prestigiar a apresentação de trabalhos de seus filhos, como também um 
grande número de conferencistas e debatedores esteve presente nos eventos 
especiais promovidos pela Faculdade.

Um dos dezoito  
grupos vencedores 
dos prêmios da 
ABRP em 2013

Alunas da Cásper recebem 
Prêmio ABERJE como 
reconhecimento ao excelente 
projeto realizado em 2013
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Graduação  |  Os cursos de graduação da Faculdade Cásper Líbero têm atraído cada vez mais 
candidatos em busca de um equilíbrio entre a formação teórica e prática oferecida pela FCL.

Relação candidato/vaga do vestibular 2013

Curso Nº de vagas Nº de candidatos Candidato/vaga

Jornalismo 200 1.645
10,64 - diurno
5,81 - noturno

Publicidade e Propaganda 200 757
5,02 - diurno

2,55 - noturno

Rádio, TV e Internet 90 326
4,33 - diurno

2,91 - noturno

Relações Públicas 150 344
3,76 - diurno

1,56 - noturno

Evolução do número de alunos

Curso 2012 2013

Jornalismo 773 789

Publicidade 1.067 1.283

Relações Públicas 614 692

Rádio, TV e Internet 148 155

Total 2.602 2.919

“Os ideais de Cásper estão acessíveis aos alunos 
por meio da conexão que estes estabelecem com as 

tendências na área da comunicação e das oportunidades 
que têm de acesso a uma formação sólida.”

Faculdade Cásper Líbero
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“O mestrado em 
comunicação da Cásper 

foi reconhecido com a nota 
quatro da Capes, em 2013. 

Buscamos, com parcerias de 
universidades internacionais, 

um intercâmbio de saberes 
da comunicação e seu papel 

na inserção social.”

Antonio Chiachiri Filho, Docente da 
pós-graduação latu sensu 

Pós-graduação  |  Os cursos de pós-graduação lato 
sensu (especialização) reuniram 424 alunos em 2013 nos 
seguintes cursos: Jornalismo, Comunicação Organizacional 
e Relações Públicas, Marketing e Comunicação Publicitária, 
e Teorias e Práticas da Comunicação. Já a pós-graduação 
stricto sensu (mestrado) atendeu 72 alunos em 2013.

Rádio Gazeta AM  |  Coordenada pela Faculdade Cásper Líbero, é uma rádio verdadeiramente 
universitária, utilizada como instrumento de apoio à formação dos estudantes. Trata-se de uma das 
principais atividades dos estudantes, que trabalham de forma associada a profissionais.

A linha editorial aborda especialmente temas como diversidade e cidadania, envolvendo acessibilidade, 
esportes e inclusão social. Oficinas de capacitação são promovidas em parceria com a Rádio 
Comunitária Heliópolis, localizada em São Paulo.

A transmissão é realizada também pela internet, por meio do site www.gazetaam.com, que atende às 
necessidades de pessoas com deficiência auditiva e visual e oferece atividades como prestação de 
serviços e de leitura de meios impressos.

496 alunos em 
mestrado e 

especialização 
em 2013

Publicações  |  A faculdade também tem observado a participação cada vez maior de formadores de 
opinião que, em busca da formação acadêmica e intelectual oferecidas pela FCL, têm demonstrado 
interesse em receber as publicações.

Já os pesquisadores voltados ao universo acadêmico utilizam-se dos conteúdos publicados nas três 
revistas científicas produzidas: Communicare, Líbero e Comtempo.

18 Relatório de Atividades 2013  Fundação Cásper Líbero



Integrados pela mesma meta  |  Na 
Faculdade Cásper Líbero, a integração 
é um objetivo das diversas áreas que 
perseguem as mesmas metas de 
excelência na formação dos alunos.  
Cásper Líbero já vislumbrava uma 
organização de interação variada e 
complexa na área da comunicação, 
que aliasse formação humanista à 
capacitação profissional técnica, 
com a prestação de serviços de 
profissionais motivados.

Tanto a Fundação quanto a 
faculdade entendem a importância 
do investimento em inovação. 
Criou-se, assim, um programa de 
encontros que, em 2013, realizou 
reuniões constantes entre as 
equipes. O elemento humano adquire 
lugar de destaque, uma vez que os 
profissionais reconhecem o valor da 
preservação das relações e da criação 
de novas interações. Na faculdade, 
do total de 133 professores, 33% 
têm mais de dez anos de casa e 20% 
mais de cinco anos. A integração 
deles com os 15,45% de profissionais 
novos ali cria um ambiente propício ao 
aprendizado e cada vez mais próximo 
da realidade do mercado de trabalho 
que os alunos irão encontrar.

Integração da Faculdade Cásper Líbero 
com as demais áreas

Área Ações de Integração

TV

Núcleo de Criação da TV, que  
integra alunos na criação de novos 

produtos e formatos

Possui programa de estágio para 
alunos da faculdade

Administração Via núcleo de mídias digitais

Recursos 
Humanos

Parceria para seleção de professores e 
de novos candidatos

Organização conjunta de processo 
seletivo rigoroso

Cadastro dos currículos no site

Cidadania
Por meio da Rádio Universitária, os 
alunos produzem matérias para a 

divulgação dos temas de cidadania

Rádio Gazeta FM Os alunos são estagiários

Patrimônio
Prestação de serviços com decisão 

em conjunto sobre que áreas 
devem ser reformadas

Centro de 
Eventos

Núcleo para organizar cursos 
extracurriculares,  

semanas temáticas especiais e 
propor ações conjuntas

“Minha história com a Fundação Cásper Líbero começou 
em 2006, no curso de Rádio e TV da Faculdade. A solidez 

das bases teórica e prática,  o contato com professores 
experientes e estrutura oferecida pelo curso foram 

diferenciais na minha introdução ao mercado de trabalho e 
fizeram com que eu me adaptasse rapidamente à realidade 

do cotidiano de uma emissora de TV.”

Robson Valichieri, Coordenador do Núcleo Especial de Criação de Programas de Jovens
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A 
estruturação da equipe, que realizou importantes coberturas esportivas em 
eventos do Brasil e do mundo, está entre os principais avanços observados. 
Para garantir velocidade na publicação dos conteúdos, foi reconfigurada a 

estrutura e a interface com a área de Tecnologia da Informação da FCL. Este avanço 
refletiu em um maior fluxo de informações e na integração entre as equipes. Ocorreu, 
também, a consolidação da GazetaEsportiva.net nas redes sociais com o desenvolvimento 
de um projeto de estratégia digital e do engajamento dos colaboradores.

Tradição, história, inovação, ética, convergência entre comunicação e educação, visão 
institucional, aproveitamento dos estagiários e proximidade com as demandas do 
mercado profissional são alguns dos diferenciais que permeiam a área.

O ano de 2013 foi um dos mais 
importantes na história de A Gazeta 
Esportiva. Os resultados demonstram 
uma sinergia entre tradição e inovação. 

A Gazeta Esportiva

Qualidade reconhecida  |  Como produtora 
de conteúdo para internautas interessados 
em esportes, a GazetaEsportiva.net tem uma 
linha editorial historicamente reconhecida. São 
abordados os acontecimentos mais importantes 
sobre todas as modalidades, no Brasil e no mundo.

Para o portal de notícias GazetaEsportiva.net, 
2013 representou um ano bastante positivo do 
ponto de vista editorial, o que culminou com o 
recebimento de alguns prêmios importantes.

A reportagem “À sombra do porta-bandeira”  
(http://www.gazetaesportiva.net/noticia/2012/07/
olimpiadas-de-2012/afastado-dos-pessoa-dono-
prepara-filho-de-baloubet-para-o-sucesso.html) 

O jornalista Bruno 
Ceccon e o fotógrafo 

Fernando Dantas 
recebem o Prêmio 

Petrobras pela 
matéria “À sombra 
do porta-bandeira”

foi a campeã do Prêmio Petrobras de Jornalismo 
na categoria “Reportagem Esportiva – Portal de 
Notícias”. Escrita pelo jornalista Bruno Ceccon, 
com fotos de Fernando Dantas, a reportagem 
retratou a rotina do cavalo Baloubet du Rouet, 
que trouxe a única medalha de ouro para 
o Brasil no hipismo nos Jogos Olímpicos de 
Atenas, em 2004, e foi publicada nas páginas 
da GazetaEsportiva.net no mesmo dia em que 
seu antigo cavaleiro, Rodrigo Pessoa, entrou 
como porta-bandeira da delegação brasileira 
nos Jogos Olímpicos de Londres. De qualidade já 
reconhecida, a reportagem havia conquistado o 
prêmio de Melhor Matéria de Imprensa Escrita do 
Troféu Ford Aceesp, em 2012.
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Perfil dos 
visitantes do site

Gênero

Faixa Etária

Homens

A/B

C

Mulheres

D/e

Classe social

18-24

35-49

02-17

25-34

50+
72%

28%

8%

40%

52%

34%

21%

11%
14%

20%

Média de 6M 183 
mil visitas/mês no 
GazetaEsportiva.net

“A Fundação Cásper Líbero é uma organização muito 
marcante, que já faz parte da história do esporte no 

Brasil, pois Cásper também era um homem do esporte.”

A Gazeta Esportiva

Equipe de profissionais 
na redação do site 

GazetaEsportiva.net, em ação
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Djalma de Aguiar 
Vassão, um dos 

Repórteres Fotográficos 
da GazetaEsportiva.net

Em 2013, a GazetaEsportiva.net também venceu, 
pelo segundo ano consecutivo, o Prêmio Site do 
Ano nas categorias Melhor Site e Site Mais popular 
do segmento esporte, concedido pela MetrixLab 
- empresa líder de mercado em pesquisas on-line 
com consumidores, com sede na Holanda. Em um 
mês de votação aberta, mais de 43.800 internautas 
indicaram 240 websites em 20 categorias.

A GazetaEsportiva.net fez ainda a cobertura 
da Copa das Confederações, o principal evento 
esportivo de 2013. A equipe que acompanhou a 
Seleção Brasileira em todas as sedes do evento 
também esteve presente nos jogos do Campeonato 
Brasileiro de Futebol, na Fórmula1, nos jogos da 
Seleção Brasileira de Vôlei e de Basquete, e ainda 
acompanhou outros esportes.

“Meu blog na GazetaEsportiva.net, em 2013, 
me aproximou do meu público e provou, mais 
uma vez, que A Gazeta Esportiva faz parte da 

história do esporte automobilístico no Brasil. ”

Bruno Senna, piloto

Mais de 200 países acessaram o 
www.gazetaesportiva.net em 2013

fonte: Google Analytics/2013
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Gazeta Press – notícias esportivas de qualidade  |  A Agência de Notícias Gazeta Press, fundada em 
1998, produz conteúdo esportivo para o mercado editorial. Seu noticiário é distribuído e veiculado nos 
principais jornais, portais e editoras no Brasil e no exterior.

Além do conteúdo produzido e disponibilizado em tempo real, a Gazeta Press destaca-se por ter um dos 
mais completos banco de dados sobre esportes no Brasil. O acervo reúne textos e imagens sobre o que 
aconteceu de mais expressivo na história do esporte brasileiro e mundial nos últimos 100 anos. São 
aproximadamente 50 fotógrafos e agências colaboradoras em atuação em todas as regiões brasileiras, 
incluindo as principais capitais: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Florianópolis, Curitiba, Porto 
Alegre, Salvador, Recife, Fortaleza, Natal, Teresina, Goiânia e Belém, além de Brasília.

Gazeta Press: destaques dos últimos 
cem anos de esporte no Brasil e no 
mundo - um dos mais completos 
banco de dados do País 

Jornais parceiros Cidade/Estado

A Tarde Salvador/BA

Correio Braziliense Brasília/DF

Correio do Estado Campo Grande/MS

Destak São Paulo/SP

Diário do Nordeste Fortaleza/CE

Hoje em Dia Belo Horizonte/MG

Jornal da Cidade Bauru/SP

Jornal do Commércio Recife/PE

O Fluminense Niterói/RJ

O Popular Goiânia/GO

Em 2013, 87.753 fotos foram 
disponibilizadas no gazetapress.com.br
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Novo Visual  |  O layout do 
www.gazetapress.com.br foi 
totalmente reconfigurado em 2013, 
passando a privilegiar o conteúdo 
organizado, interface mais amigável 
aos clientes, além de manter 
fotos em destaque. Com isso, a 
agência de notícias modernizou-se, 
aproximando-se dos seus usuários.

Com maior visibilidade do conteúdo, 
o histórico de jornalismo esportivo 
da agência foi valorizado, passando 
a oferecer maior abrangência de 
leitura aos internautas.

Sites Parceiros

Editora Abril

ESPN

IG

R7

Terra

Yahoo
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São Silvestre  |  Criada por Cásper Líbero, a Corrida Internacional de São Silvestre é uma realização 
e propriedade da Fundação Cásper Líbero, promovida por A Gazeta Esportiva,  ininterruptamente 
há 89 anos, todo dia 31 de dezembro.

Em 2013, a corrida teve uma novidade: o lançamento do filme “São Silvestre” em salas de cinemas 
de São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. O filme conta com a participação do ator Fernando Alves 
Pinto, que correu em 2011 com uma câmera acoplada ao corpo. A diretora Lina Chamie é muito 
feliz em reforçar a homenagem que a São Silvestre faz à cidade de São Paulo e com as imagens 
que captura, demonstra, neste documentário incomum e sensorial, que, no último dia do ano, a 
corrida ajuda os milhares de corredores a darem seus passos ao futuro.

Integração de A Gazeta Esportiva

Área Ações

Tecnologia da 
Informação

Relação diária com atualizações de 
tendências

Automatização de processos

Análise diária da programação

Núcleo de  
Mídias Digitais

Desenvolvimento de métricas

Alinhamento de linguagem para 
exposição de conteúdo

TV
Enquete esportiva diariamente na 

programação

Rádio AM
Estagiários da Faculdade entram 

diariamente com boletim esportivo 
na Rádio Universitária

Cidadania 
Empresarial

Matérias sobre esporte e terceiro 
setor são publicadas no suplemento 

Cidadania da FCL

Integração entre o saber ouvir  
e o atender  |  Ao acompanhar 
durante tanto tempo e de tão 
perto o esporte, A Gazeta Esportiva 
adquiriu um dinamismo próprio. 
Seus profissionais sabem que um 
time ganha quando um reconhece a 
necessidade e o potencial do outro, 
seja num passar de bola, seja num 
grito de apoio. Se nos jogos é assim, 
porque na Gazeta seria diferente?
Em 2013, em campo, o time 
da Gazeta Press soube ouvir a 
necessidade dos internautas de terem 
mais navegabilidade no site e acesso 
mais rápido às imagens de destaque. 
O cliente necessita encontrar 
rapidamente o conteúdo que 
precisa. Todas estas constatações, 
integradas, fizeram com que os sites 
fossem atualizados e os negócios 
ficassem mais próximos dos clientes, 
internautas e também das outras 
áreas de atuação da própria FCL.

Diretora 
Lina Chamie 
acompanha 
as filmagens 
durante a 
corrida
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O ano de 2013 foi dedicado à atualização. Profundos 
diálogos internos foram orientados por uma consultoria 
externa especializada em branding.

TV Gazeta

O
resultado desse cuidadoso processo 
profissional foi a definição de novos rumos 
para a TV, que foram projetados para serem 

traduzidos aos seus telespectadores no ano seguinte, 
por meio da atualização de seu projeto, que previu, entre 
outras coisas, novas vinhetas e logotipos. 

“Todo este processo foi importante para 
compreendemos que a TV Gazeta fica melhor se 
ela estiver exercendo seu papel em São Paulo, se 
oferecermos um conteúdo que atenda à demanda da sua 
audiência”, explica Marinês Rodrigues, Superintendente 
de Programação da TV, que lembra ainda que “foi muito 
importante consolidar o conceito de atualização visual, 
e integrar os elementos da identidade da emissora com 
seus cenários e contextos”. O resultado de todo esse 
esforço pode ser conferido em 2014.

Em termos de programação, a inovação ficou por conta 
da introdução de um novo projeto: o ‘Conheça São 
Paulo’, composto de vinhetas, apresentadas por Simone 
Tortato, com duração de dois minutos, exibidas ao 
longo do dia, de segunda a domingo, que mostram as 
peculiaridades da cidade de São Paulo. São exemplos 
do ‘Conheça São Paulo’ o Pátio do Colégio, o Mercado 
Municipal, a Galeria do Rock, a Rua 25 de Março, o Museu 
do Futebol, a Praça Benedito Calixto, entre outros. Na 
área de esportes, o Troféu Mesa-Redonda chegou a sua 
décima edição com crescente sucesso.

O avanço tecnológico também marcou o ano de 2013 
na TV Gazeta. A emissora passou a operar com um 
sistema combinado de dois transmissores da Hitachi 

Linear instalados no 13º andar do seu edifício na 
Avenida Paulista, totalizando a potência de 6 kW. Os 
equipamentos, ao ampliarem a qualidade e segurança 
da transmissão da programação, tornaram a TV 
tecnicamente mais competitiva.

Mantendo sua tradição de investir em tecnologia, a 
TV também realizou avanços e passou, em 2013, a 
disponibilizar toda a sua programação, ao vivo, no site 
da emissora (www.tvgazeta.com.br) e na página do 
Facebook (www.facebook.com/tvgazeta).
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Relacionamento com seu público  |  Para a TV Gazeta, em 2013 
ficou ainda mais claro que seu público não é apenas telespectador, ele 
participa ativamente de sua programação. Com a incorporação das mídias 
sociais, que estimulam ainda mais a interação com os públicos envolvidos, 
a emissora ampliou seu alcance para telespectadores-internautas e até 
mesmo para internautas que acessam sua programação exclusivamente 
por computadores ou tablets. Eles participam dos programas ao vivo, 
mandando comentários e perguntas; para o jornalismo, sugerem pautas 
que são levadas em consideração pelas equipes. Nas mudanças realizadas, 
o público foi fundamental, pois enviou sugestões práticas que contribuíram 
para a melhoria tanto da programação quanto da sua adaptação à nova 
plataforma da internet. 

No fluxo desta longa história de comunicação, o ano de 2013 representou 
a continuidade da prática de um jornalismo isento, democrático e plural, 
característico da Fundação Cásper Líbero. Sem interferência comercial ou 
postura empresarial, o que vale até hoje é o legado de Cásper Líbero, em 
que o compromisso com a realidade social, econômica, política e cultural do 
Brasil é o bem mais precioso valorizado por toda a equipe da emissora.

“Os ideais de Cásper 
estão presentes no 

DNA da Fundação e 
isso emana para todas 

as áreas. A preocupação 
com a credibilidade 

do jornalismo 
decorre, certamente, 

desta ligação com o 
inspirador. ”

TV Gazeta 
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Informação que transforma  |  O recorde de 
difusão de campanhas de políticas públicas, 
organizações da sociedade civil sem fins lucrativos 
e movimentos sociais foi batido em 2013 quando 
a emissora difundiu 7.220 campanhas, 26% a mais 
do que no ano anterior. Em recursos financeiros, 
essas campanhas totalizam um investimento de 
R$ 47.201.568,00. Por elas, o público da TV 
entra em contato com informações – como datas 
e locais de vacinação gratuita, novos endereços 
para atendimentos de educação e saúde na 
cidade, entre tantas outras – que têm o poder de 
transformar suas realidades e facilitar seu dia a dia.

Equipe de jornalismo 
da TV Gazeta em 
2013, garantindo a 
isenção das notícias

Mapa das 
retransmissoras 
da TV Gazeta  
no Brasil
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Integração da TV Gazeta

Área Ações

Faculdade Cásper Líbero
Núcleo de criação com ex-alunos da faculdade que produzem 
conteúdo para a TV com foco no público jovem.

A Gazeta Esportiva
Veiculação de um programa com a marca GazetaEsportiva.net, 
que demonstra as afinidades de ambos os veículos. Equipe da TV 
contribui, por meio de blogs, com o conteúdo do GazetaEsportiva.net. 

Cidadania Empresarial

Elaboração e difusão de campanhas e peças de comunicação para 
entidades da sociedade civil, prestando serviço de informação e 
sensibilizando o público para causas sociais e humanitárias. Difusão 
de campanhas de interesse público e filantrópico nos veículos de 
comunicação da Fundação. 

Tecnologia da Informação Exibição de 100% da programação ao vivo no site da emissora.

Integração  |  Dentro da TV Gazeta, o valor ‘Integração’ – presente na Carta de Valores da Fundação 
Cásper Líbero – é praticado cotidianamente. O trabalho em equipe fortalece o relacionamento entre 
os colaboradores, que veem seus esforços somados a um time que reconhece os talentos individuais. 
A integração também está nas parcerias realizadas com a Faculdade Cásper Líbero – celeiro de 
profissionais bem formados – no trabalho feito com o núcleo de criação da própria TV e na produção 
de um conteúdo diversificado.

“A finalização de chamadas bem 
como os demais produtos feitos 
para o intervalo comercial, incluindo 
as vinhetas de utilidade pública, 
estão alinhados com a proposta de 
modernização, integração e foco na 
metrópole e no paulistano.”

Denise Wuilleumier, Gerente de Comunicação - 
TV Gazeta 

“Conseguimos 
modernizar a marca 
trazendo uma 
convergência digital 
e assim ficamos mais 
próximos do nosso 
público.”

Richieri Pazetti, Gerente de 
Comunicação Visual - TV Gazeta
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Avanços importantes na direção 
do aumento da produtividade, 
da integração com outras áreas 
e da incorporação de elementos 
de comunicação e tecnologia 
marcaram 2013.

Rádio Gazeta FM

A
s metas do ano 
foram alcançadas 
e, com a mesma 

equipe de trabalho, a rádio 
continuou garantindo resultados 
administrativos e financeiros e 
também em termos de audiência. 
Atualmente a Rádio Gazeta FM é 
primeiro lugar de audiência na zona 
sul de São Paulo, terceiro lugar na 
região do ABC, tem uma média de 
2,5 milhões de ouvintes, a quinta 
maior audiência no Brasil, e assume 
o primeiro lugar em audiência na 
internet na categoria “Popular” em 
todo o Brasil, segundo resultados 
da pesquisa realizada pelo Instituto 
Crowley Broadcast Analysis System.

Foco no ouvinte  |  Um dos 
segredos do sucesso da Rádio 

“Você só pode 
crescer se apostar 
no ser humano, se 
não acreditar nas 
pessoas não vai a 
lugar algum.”

Rádio Gazeta FM

Gazeta FM é ter foco no ouvinte. 
Isso ocorre de diferentes 
formas, como a associação 
com o gosto musical do público 
mais próximo, a participação 
em grandes eventos, a parceria 
com gravadoras e artistas 
de sucesso, a participação 
de ouvintes na programação 
e a interatividade por meio 
de mídias sociais. Uma 
programação diversificada que 
equilibra música, notícias e 
inserções comerciais, garante a 
fidelidade do ouvinte durante a 
programação desenvolvida 24h 
por dia, ininterruptamente. 

Como rádio musical atenta às 
novas tendências, as parcerias 
são desenvolvidas com a maioria 

dos grandes artistas brasileiros, 
caso de Roberto Carlos, Ivete 
Sangalo, Zezé di Camargo e 
Luciano, Luan Santana, Jorge e 
Mateus, entre outros.

A Rádio Gazeta FM está há mais 
de cinco anos consecutivos entre 
as cinco emissoras de maior 
audiência da Grande São Paulo, 
sendo que, em 2013, alcançou 
uma média de 160 mil ouvintes 
por minuto. Os dados são do 
Ibope EasyMedia4 Radio Recall 
no período acumulado de janeiro 
a dezembro de 2013, no índice 
“Participação do Segmento”,  
de segunda a sexta-feira,  
entre 7h e 19h. Veja, a seguir, o 
perfil da audiência referente a 
esse período.
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Perfil dos ouvintes 
da Rádio Gazeta FM

Gênero

Homens

Mulheres
64%

36%

Classe Social

A-B

C

D-e
57%

38%
5% Faixa Etária

20-29

40-49

10-19

30-39

50+
24%

16%

16%
16%

28%

Pioneirismo e internacionalização  |  Com uma 
experiência acumulada desde 1976, quando foi 
instituída, a Rádio Gazeta FM assumiu em 2013 mais 
um posto pioneiro: é a única rádio do Brasil que está 
presente no iTunes, o reprodutor de áudio e vídeo da 
Apple, um dos mais importantes e conceituados do 
mundo. Trata-se de uma iniciativa que projeta a Rádio 
no mercado internacional. 

Integração  |  O conceito de integração teve 
continuidade a partir do foco na humanização dos 
relacionamentos. “Há que se estimular as pessoas a 
procurarem novos caminhos de aprendizado”, destaca 
Alberto Rivera, Superintendente da Rádio Gazeta FM. 
Já a integração em si tem sido vista como importante 
para assegurar uma troca de conhecimentos efetiva 
entre os veículos da FCL, compartilhando e inserindo 
conteúdos entre rádio, TV, A Gazeta Esportiva, 
faculdade e demais instâncias.

Principais integrações 
da Rádio Gazeta FM

Área Ações

TV Gazeta
Divulgação de programas na TV 
quando necessário por ter 
2,5 milhões de ouvintes

Cidadania
Difusão de campanhas de interesse 
público e filantrópico

A Gazeta 
Esportiva

Ações esportivas são divulgadas
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A
tua em três frentes, por meio das 
quais organiza sua contribuição 
financeira, de tempo e talentos 

para o cumprimento de sua causa.

Ao longo de 2013 foram realizadas parceiras 
para a divulgação e a promoção de campanhas 
que envolvem os próprios colaboradores em 
movimentos de cidadania como forma de 
contribuir para uma sociedade mais justa e 
equilibrada. Além disso, serviços de difusão 
foram prestados pelas áreas de comunicação 
da Fundação para entidades cadastradas – a 
maioria delas incentiva o desenvolvimento 
de crianças e adolescentes nos âmbitos 
educacional, esportivo, de lazer e cultura.

Formado em 1999 por profissionais de diferentes 
áreas, tem o objetivo de coordenar projetos sociais 
e incentivar o comportamento cidadão dentro e 
fora da organização.

Grupo de Cidadania 
Empresarial

Socioassistencial  |  Aprimorar o serviço de atendimento de proteção 
básica, que tem por finalidade investir na formação profissional, 
assegurar o conhecimento do mundo do trabalho e capacitar em 
diferentes habilidades.

Ampliação do repertório cultural e a participação na vida pública do 
indivíduo, preparando-o para conquistar e manter a empregabilidade e a 
autonomia.

Trabalho Voluntário  |  Busca incentivar o exercício da cidadania 
entre os colaboradores, oferecendo apoio para que realizem trabalhos 
voluntários. Visando executar e praticar o voluntariado com a mesma 
excelência de suas demais atividades, a Fundação Cásper Líbero baseia-
se nas recomendações do Centro de Voluntariado de São Paulo. Assim, 
a FCL acredita proporcionar aos colaboradores uma prática orientada 
por especialistas no tema e conseguir melhores resultados com o 
trabalho, para quem pratica e para quem recebe.

Assessoramento e Difusão  |  Nos Serviços de Assessoramento, 
muitas das iniciativas desenvolvidas pelos projetos sociais parceiros, 
entidades cadastradas ou políticas públicas são difundidas nos meios 
de comunicação da Fundação Cásper Líbero – TV Gazeta, Rádio 
Gazeta AM e FM e Suplemento Cidadania. Este último está disponível 
mensalmente na internet e é impresso bimestralmente. Desta forma, 
auxilia as entidades a divulgarem suas atividades, ajudando-as a captar 
recursos.

Para efetuar esse tipo de assessoramento, a área de Cidadania, antes 
de tudo, avalia cada instituição quanto à seriedade e idoneidade de 
seu trabalho. Além disso, verifica o alinhamento das propostas das 
entidades com a missão, políticas e valores da Fundação Cásper 
Líbero. A integração desses princípios é a garantia do sucesso desse 
assessoramento e de sua perenidade.

Palestras sobre ‘Violência 
Doméstica’, em uma 
das comunidades do 

relacionamento do GCE
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Vencedores do Prêmio em 2014

Cidadania também é 
compartilhar informação 

A Fundação Cásper Líbero entende que 
uma das formas de cumprir sua missão de 
“aprimorar a cultura nacional, a prestação de 
serviços à comunidade e o desenvolvimento 
social do cidadão” passa por disponibilizar 
seus serviços e talentos à sociedade 
civil organizada e aos órgãos gestores 
das políticas públicas no Brasil. Uma das 
formas que ela encontrou de realizar isso 
profissionalmente e com seu padrão de 
qualidade foi em seu Grupo de Cidadania 
Empresarial, o GCE.

Multiprofissional, o GCE promove a atitude 
cidadã dentro e fora da Fundação, por 
meio de campanhas e projetos. Busca e 
firma parcerias com outras instituições 
do terceiro setor, com empresas e setores 
governamentais, sempre tentando promover 
a integração dos princípios deixados por 
Cásper Líbero com o desenvolvimento social. 
A seguir, algumas das iniciativas realizadas 
no ano de 2013, nesta direção:

Entrega de 
diplomas de um 
dos cursos de 
capacitação

Prêmio Construindo a Nação

Para valorizar e incentivar ações desenvolvidas por 
escolas públicas e privadas que solucionem os problemas 
das comunidades em que estão inseridas, a Fundação 
Cásper Líbero apoia o Prêmio Construindo a Nação, do 
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Cidadania.

O Prêmio contempla projetos sobre temas como violência, 
drogas, promoção da saúde e campanhas educativas. 
Além de participar do Júri, a FCL concede aos professores 
das escolas vencedoras bolsas de estudos no curso de 
pós-graduação da Faculdade Cásper Líbero. 

“O resgate dos ideais 
de Cásper nos incentiva 
ao relacionamento com 
organizações que incluem 
pessoas menos favorecidas.”

Cidadania Empresarial

33



Programas desenvolvidos para Comunidade

Entidade Atividade Resultado

Creche Coração de Maria – atende 120 
crianças de 2 a 4 anos

Palestra “Cuidados com a 
Higiene”

Orientação aos pais sobre possíveis males à saúde que a falta de 
cuidados com a higiene pode trazer. Participação: 90 pessoas

Creche Coração de Maria – atende 120 
crianças de 2 a 4 anos

Palestra “Doenças do Inverno”
Orientação sobre os possíveis males que o inverno pode causar à 
saúde. Participação: 90 pessoas

Creche Coração de Maria – atende 120 
crianças de 2 a 4 anos

Palestra “Autoestima”
Orientação às famílias sobre a importância da autoestima na vida 
do ser humano e os possíveis males para aqueles que não zelam 
por sua autoestima. Participação: 98 pessoas

Creche Coração de Maria – atende 120 
crianças de 2 a 4 anos

Palestra “Violência Doméstica”
Provocar reflexão sobre os males que a violência doméstica traz na 
vida das pessoas, além de orientar sobre como proceder em caso 
de agressão. Participação: 96 pessoas

Centro Educacional Comunitário São 
Francisco – atende 120 crianças e jovens 
de 6 a 14 anos

Palestra sobre “Bullying”
Orientação a crianças e jovens sobre os males causados pelo 
bullying. Participação: 45 crianças e jovens de 10 a 14 anos

Nossa Casa Pastoral – atende 120 
crianças e jovens de 6 a 14 anos

Programa preventivo de 
Higiene e Educação Sexual

Orientação sobre importância da higiene, transformações ocorridas 
no corpo, cuidados quanto ao início da vida sexual, métodos 
contraceptivos e doenças. Participação: 55 crianças e adolescentes

Nossa Casa Pastoral – atende 120 
crianças e jovens de 6 a 14 anos

Palestra “Autoestima”
Abordagem do tema com os colaboradores da instituição para 
reflexão de seus atos consigo mesmos e com o público atendido. 
Participação: 10 educadores

Entidade Atividade Resultado

Graacc
Difusão da 13ª Corrida e 
caminhada do Graacc na  
TV Gazeta

Divulgação dos sinais e sintomas do câncer infantil para melhorar 
o diagnóstico da doença, além de arrecadar recursos para o 
tratamento de crianças e adolescentes com câncer no hospital.

Graacc Apoio à Campanha McDia Feliz
Venda antecipada dos tickets para os colaboradores da Fundação 
Cásper Líbero para arrecadar recursos financeiros para a 
manutenção do hospital.

Dorina Nowil
Apoio à campanha  
“Nota Fiscal Dorina Nowil”

Receber doações de pessoas físicas que não solicitaram CPF nas 
notas. O valor é encaminhado à organização.

Prêmio Construindo a Nação
Difusão na TV Gazeta das 
inscrições para o prêmio

Como prêmio, a Fundação Cásper Líbero concedeu novamente 
duas bolsas de estudo às vencedoras no curso de Pós-graduação 
da Faculdade Cásper Líbero.

Centro de Voluntariado de São Paulo
Divulgação de palestras de 
orientação para voluntários no 
suplemento e site de cidadania

Ampliação e fortalecimento acerca do que é ser voluntário e 
divulgação das entidades abertas ao serviço.
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Campanhas de Consumo Consciente

Campanha Descrição Resultado

Consumo Consciente

Orientação e estímulo para que os 
colaboradores façam uma melhor gestão 
do tempo e de seus materiais de trabalho, 
evitando o desperdício. Treinamento 
sobre coleta seletiva para ampliar o 
comprometimento de todos.

Destinação correta de 2.607 quilos de papel.

Reciclagem de resíduos
Atividades voltadas para a diminuição dos 
impactos ambientais.

Papel: 6.540 quilos, Papelão: 10.674 quilos, Plástico: 8.187 quilos, 
Alumínio: 212 quilos, Papel misto: 7.473 quilos, Sucata: 7.289 quilos.

Reciclagem de óleo de 
cozinha

Orientação e convite aos colaboradores para 
destinarem corretamente o resíduo óleo, 
evitando a poluição do meio ambiente.

360 litros recolhidos e encaminhados a uma ONG para a produção 
de sabão.

Reciclagem de lâmpadas 
fluorescentes

Descontaminação de lâmpadas. Envio de 5.343 lâmpadas para descontaminação.

Reciclagem de celulares
Implantação, recolhimento e logística de 
resíduos sólidos de celulares.

Encaminhamento de celulares e seus assessórios para uma 
organização que reutiliza os componentes, não poluindo o meio 
ambiente.

Prevenção Carnaval
Campanha com boletins informativos sobre 
cuidados para a prática do sexo seguro e 
sobre o consumo de bebidas alcoólicas.

Distribuição de 1.200 preservativos aos colaboradores da 
Fundação e alunos da faculdade.

Doação de Sangue
13ª Campanha de Doação de Sangue, 
realizada com o apoio do banco de sangue do 
Hospital Sírio Libanês.

Doação de 80 bolsas de sangue encaminhadas ao Hospital Sírio 
Libanês, que também as destina para pacientes vindos do SUS.

Campanha do Agasalho
Criada para arrecadar roupas e contribuir para 
a campanha do Governo do Estado.

Doação de 1.850 peças, que foram encaminhadas ao Fundo Social 
do Governo do Estado de São Paulo para serem distribuídas às 
instituições credenciadas. 

Sacolinha de Natal
Realizada pelo 15º ano consecutivo, teve o 
tema “Descubra a Alegria do Natal”.

Atendimento de 600 crianças das seguintes instituições: “Lar da 
Infância de Nice”, “Creche Coração de Maria”, “Caps Nosso Lar” e 
“Centro Comunitário da Criança e do Adolescente”.

Publicações

Balanço Social de 2012
É uma forma de dar transparência às atividades corporativas por meio do levantamento dos principais indicadores 
de desempenho econômico, social e ambiental da Fundação. Trata-se de um instrumento que amplia o diálogo com 
os diversos públicos.

Suplemento Cidadania
Jornal mensal que tem como objetivo difundir os trabalhos realizados pela sociedade civil e projetos alinhados com 
as políticas estabelecidas pela FCL. Elaborado pela equipe da GazetaEsportiva.Net, com periodicidade mensal na 
internet e impresso bimestralmente. O informativo está disponível no www.cidadania.fcl.com.br.

35



R
ealizou também investimentos 
em profissionais focados 
especialmente na área de 

tecnologia. Sua visão esteve direcionada 
para a integração das áreas de negócios 
e mídias para que a Fundação Cásper 
Líbero seja reconhecida, internamente 
e no mercado, como uma instituição de 
comunicação sempre atualizada. 

Nesse período as principais ações 
envolveram ainda treinamento e 
capacitação de equipes de sonoplastia 
e edição de TV para a incorporação de 
conhecimentos sobre equipamentos 
novos. A área de recrutamento e 
seleção também trabalhou fortemente 
com o objetivo de contratar alunos e 
recém-formados da faculdade através 
de um canal de comunicação criado 
para o relacionamento direto com 
eles. Profissionais de tecnologia da 
informação também foram selecionados 
para aperfeiçoar a atuação da Fundação 
Cásper Líbero nas redes sociais, e novos 
recursos de recrutamento profissional, 
como o Linkedin, passaram a ser mais 
utilizados.

Além de desenvolver uma comunicação 
de ponta, a Faculdade recebeu especial 
atenção por meio de um programa de 
estágios direcionado a estabelecer 
uma conexão direta entre os alunos de 
graduação e os veículos de comunicação 

A atuação sistemática e estratégica 
na criação de condições específicas 
para a valorização dos colaboradores 
foi um marco em 2013.

Superintendência de 
Recursos Humanos

da FCL, entre eles TV, Rádio e 
GazetaEsportiva.net. Na formação 
oferecida na graduação, oportunidades 
internas foram adicionadas para a 
retenção de talentos e a garantia de 
experiências práticas. Esse trabalho foi 
desenvolvido a partir de uma gestão do 
conhecimento que integra diferentes 
gerações, estimula o intercâmbio de 
ideias, promove trabalhos em equipe e 
une experiências.

Integração  |  O conceito de integração 
assumiu especial atenção do ponto de 
vista de Recursos Humanos. Trata-se 
da área mais próxima dos colaboradores, 
e aquela que tem um histórico positivo 
de valorização e engajamento de cada 
profissional. Assim, cada área está focada 
em suas próprias produções, e todas, na 
mesma proporção, atentas e prontas para 
o diálogo com as demais áreas, o que 
ocorre por meio do intercâmbio de ideias 
e do compartilhamento de conteúdo. 

 Todos os 
profissionais são 
focados em suas 

atuações, mas 
mantêm o diálogo 

com as demais áreas
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Além das campanhas de comunicação 
interna, as mídias sociais incentivaram 
especialmente a interatividade e o 
dinamismo entre as áreas.

Diferenciais humanos  |  A 
Superintendência de Recursos Humanos 
da FCL tem um grande foco nos seus 
profissionais e trabalha, diariamente, com 
a premissa de identificar e reter talentos 
para que as pessoas tenham o senso 
de pertencimento, de valorização e se 
sintam estimuladas a se desenvolverem.

Como resultado, em 2013, a FCL 
registrou  8,55% de turn over, continuou 
seguindo a lei rigorosamente, persistiu 
com poucos profissionais terceirizados 
e tem tido sucesso na retenção de 
talentos e na manutenção de equipes 
profissionais selecionadas. Cabe indicar, 
nesse sentido, o baixo número de 
terceirizados na Fundação Cásper Líbero: 
84 ao todo, ou apenas 8,5% dos 985 
colaboradores.

“Temos como filosofia dar a melhor 
atenção e respeito, com serviços 
e benefícios sociais. Quando um 
profissional tem dificuldades pessoais, 

recebe apoio para que trabalhe da melhor 
forma possível. Na questão de carreira, 
existe uma prioridade para processos 
seletivos internos, e o senso de 
pertencimento registrado advém deste 
olhar aos colaboradores. Eles sentem 
que a Fundação, por meio de seu RH, 
se preocupa com eles, afirma Carmen 
Amoeiro Vispo, superintendente de 
Recursos Humanos da Fundação Cásper 
Líbero.

Em 2013 foram mais de 5.200 horas 
de treinamentos, com investimento 
de R$ 90 mil e envolvimento de 
126 colaboradores em cursos de 
especialização por meio de parcerias 
com empresas externas, como MBA 
Empresarial, Núcleo de Formação 
Tecnológica (NFT), Integração Escola de 
Negócios e Instituto IOB. No programa 
Jovem Aprendiz, a FCL investiu R$ 7 mil 
para o desenvolvimento de 16 jovens 
no Senac, durante 1.440 horas. No que 
diz respeito às bolsas de estudos, a 
FCL investiu mais de R$ 130 mil para 
18 colaboradores em cursos de pós-
graduação e graduação.

Reuniões 
entre equipes 
favoreceram trocas 
de conhecimento 
e a capacitação dos 
colaboradores

“Cásper Líbero foi 
visionário e idealista. 
Sempre trabalhou 
com ética, excelência 
e cidadania. A 
Fundação também tem 
essa característica, 
sempre responsável 
socialmente com 
públicos internos e 
externos.”

Superintendência de Recursos 
Humanos
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Perfil dos colaboradores

Idade

Gênero 18 a 30 31 a 45 + 45 Total

Homens 704 156 284 264 704

Mulheres 281 93 107 81 281

Total 985 249 391 345 985

Formação dos colaboradores

Educação Básica Fundamental Ensino Médio

Completa Incompleta Completa Incompleta Completo Incompleto

Homens 11 7 30 26 220 37

Mulheres 2 1 3 4 35 2

Total 13 8 33 30 255 39

Superior
Especialização Mestrado Doutorado Total

Completo Incompleto

Homens 225 56 35 34 23 704

Mulheres 147 27 26 21 13 281

Total 372 83 61 55 36 985

Perfil  |  Embora cada área precise 
de competências e habilidades 
profissionais específicas, existem 
elementos comuns aos perfis dos 
colaboradores da FCL: saber trabalhar 
em equipe, ter bom relacionamento 
interpessoal, ética, boa qualificação, 
formação técnica, graduação na área, 
iniciativa e criatividade.
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Os resultados da Fundação Cásper Líbero, em 
2013, foram alcançados de forma integrada a 
uma administração séria, responsável e ética.

Superintendência 
Administrativa e Financeira

O
planejamento financeiro 
proposto foi executado com 
a manutenção das receitas 

esperadas. Exemplo disso foram os 
números que atenderam às expectativas 
dos clientes internos de modo 
satisfatório, conforme indicam os dados 
do Relatório de Administração.

Essa perspectiva esteve dentro do 
que foi previsto pelos elementos de 
governança, sendo que todas as contas 
foram avaliadas e aprovadas por uma 
auditoria externa. A lei foi rigorosamente 
cumprida, e as melhores práticas foram 
desenvolvidas. As receitas da FCL são 
originárias da comercialização de espaços 
publicitários nos veículos de comunicação 
(cerca de 70% da receita anual), 
mensalidades de alunos da Faculdade e  
outros faturamentos.

Integração humana  |  Os números 
demonstram a eficiência da aplicação 
dos recursos recebidos. A qualidade dos 
serviços prestados está muito associada à 
existência de uma equipe atualizada, que 
recebe apoio da instituição para exercer 
seu potencial profissional. A integração, na 
Superintendência Administrativa, é vista 
como um fator importante, que ocorre por 
meio da realização de um trabalho coletivo 
das áreas envolvidas. “Sentir-se valorizado 
é fundamental para que os resultados 
sejam alcançados em equipe. Trata-se 
não apenas de preparar o profissional, 
mas acompanhá-lo, e incentivar os fatores 
que fazem as pessoas participarem dos 
times”, afirma Maria Cristina de Paula 
Abreu, Superintendente Administrativa e 
Financeira da Fundação Cásper Líbero.

A  eficiência 
está ligada a 
uma equipe 

atualizada

“Os ideais de Cásper estão presentes, 
pois ele era um profissional idôneo 
e geria os negócios assim. Isso tem 
tudo a ver com nossa forma de gestão 
e também de prestação de serviços 
de forma imparcial. A formação de 
profissionais também está associada 
com esse projeto maior.”

Superintendência Administrativa e Financeira
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Nova entrada social da Fundação no Térreo Baixo

Com Cásper aprendemos a valorizar a cultura 
e, por isso, nossos espaços foram alugados 
para teatro e cinema. Este aprendizado se 
complementa com os investimentos em 
uma educação de qualidade.”

Superintendência Patrimonial

“
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Responsável pelo patrimônio, sua administração, reformas 
e manutenção, a área dá preferência para locações que 
cumpram um papel social, como teatros e cinemas.

Superintendência Patrimonial

E
m 2013 avanços importantes 
foram realizados, com 
atualização, modernização e 

regulamentação para tornar o prédio mais 
sustentável e acessível.

Os resultados foram alcançados na 
modernização dos andares do edifício, 
com reconfigurações para estruturas 
visuais mais dinâmicas, sempre 
respeitando as características do prédio, 
a história da Fundação Cásper Líbero 
perante a Av. Paulista e a cidade de 
São Paulo. Parcerias também foram 
desenvolvidas para que o público 
circulante (aproximadamente 18 mil 
pessoas por dia) e o público fixo (cerca de 
3 mil pessoas por dia) sejam atendidos 
com mais eficiência.

 Outra importante alteração que marcou 
o ano de 2013 foi a reformulação do 
hall social do edifício da FCL, somada 
à modernidade e ao atendimento 
das exigências legais, visando 
facilitar o acesso e a convivência dos 
colaboradores e visitantes. Cabe indicar 
que a Superintendência Patrimonial da 
FCL, historicamente, zela pela correta 
aplicação dos recursos financeiros por 
meio da contratação de três orçamentos 

que garantem a escolha da melhor 
relação custo-benefício. 

Existe um extenso cuidado também 
no critério de contratação de serviços 
para que as empresas proponentes 
apresentem documentação correta 
e provem a idoneidade jurídica para o 
fornecimento dos serviços. Os públicos 
envolvidos variam de fornecedores 
eventuais a terceirizados que prestam 
serviços nas áreas de segurança, limpeza, 
obras e manutenção.

Nova recepção social no Térreo Baixo

41



Outro destaque de 2013 foi a 
continuidade da parceria com a General 
Water – concessionária privada de água 
e sistemas integrados de recursos 
hídricos, que culminou na construção 
de um poço artesiano, responsável pelo 
fornecimento de água potável sem a 
necessidade de consumo da rede de 
água encanada da Sabesp. A economia 
financeira foi de 15% nas despesas da 
FCL além do cuidado com um recurso 
escasso. 

A água extraída do subsolo passa 
por tratamento em estação própria e 
está devidamente regulamentada no 
Departamento de Águas e Energia 
Elétrica - DAEE, possuindo outorga para 
a exploração do recurso natural. Está em 
andamento um projeto para a reutilização 
de águas provenientes de chuva e minas 
encontradas no subsolo, que serão 
destinadas à lavagem das áreas externas, 
carros e regas de áreas verdes.

Dentro da proposta de tornar o edifício 
uma instalação mais sustentável e 
eficiente energeticamente, a Fundação 
Cásper Líbero investe também em 
campanhas internas para reduzir o 
consumo de água, para melhorias no 
fornecimento e distribuição de energia 
e ar condicionado, neste caso, contando 
com estudos de viabilidade para 
implementação de centrais distribuidoras 
dentro do edifício, com as quais poderá 
ser melhorada a eficiência e reduzido o 
desperdício.

Por falar em reforma, uma reconfiguração 
visual importante foi realizada na área 
de convivência da faculdade, no terceiro 
andar, que dá acesso às salas de aula. 
O layout foi reorganizado e elementos 
lúdicos adicionados. Nessa otimização, 
o espaço ganhou uma sala de aula e o 

O jardim construído no terceiro andar externaliza 
a preocupação com a sustentabilidade 

Sistema de tratamento de 
água do poço artesiano

lounge foi reinventado para favorecer o 
relacionamento entre os alunos e as trocas 
de informações.

Esses elementos contribuíram para o 
planejamento de projetos implantados em 
2014. Um deles é a construção de um jardim 
no terceiro andar utilizando um moderno 
método que reduz o sobrepeso e mantém 
plantas com pouca quantidade de terra. 
O jardim irá contemplar espécies vegetais 
da Mata Atlântica e Cerrado brasileiro, a 
vegetação existente nessa região, tomada 
pelos prédios e pavimentações atuais.

Sustentabilidade
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Diante da localização privilegiada e 
do interesse comum em estabelecer 
parcerias, a Fundação Cásper Líbero 
passou a contar com um novo 
fornecedor em 2013: a rede de 
restaurantes Burger King, que montou 
um quiosque no térreo para atender 
o público. Outras parcerias foram 
mantidas, caso das salas de cinema do 
Reserva Cultural e do Teatro Gazeta, 
pontos de encontro frequentes de 
paulistanos e turistas.

Como responsável por uma área prestadora 
de serviços para as demais áreas da Fundação 
Cásper Líbero, a Superintendente Patrimonial, 
Angela Esther de Oliveira, estabeleceu 
interfaces de comunicação com diferentes 
áreas, cada qual com suas solicitações, 
características e prioridades específicas. 
O fator humano está sempre presente na 
medida em que a FCL tem uma história de 
respeito aos colaboradores e se preocupa com 
aspectos pessoais, incorporando ações de 
acolhimento e pertencimento.

Parcerias Integração

 Um jardim vertical também 
compõe o telhado verde, em 

plena Avenida Paulista
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16 de maio 
de 1906

Adolfo Campos de Araújo 
funda o jornal vespertino 
A Gazeta, com seções 
fixas de economia, política, 
saúde, arte e literatura.

1932

O jornal A Gazeta torna-
se a voz da Revolução de 
32, noticiando o cotidiano 
das batalhas e prestando 
apoio ao exército paulista.

1910

Cásper cria a Agência 
Americana, a primeira 
agência de notícias 100% 
nacional.

1934

Cásper retorna do exílio, 
anistiado e indenizado. 
Com o dinheiro recebido, 
constrói o primeiro prédio 
planejado e projetado 
para abrigar um jornal, 
localizado na atual 
Avenida Cásper Líbero.

11 de fevereiro 
de 1914

No Rio de Janeiro, Cásper 
lança o jornal Última Hora. 
Durante o estado de sítio 
da presidência de Hermes 
de Fonseca, teve a sua 
publicação suspensa.

1939

Inauguração do prédio do 
jornal, no centro de São 
Paulo, conhecido como 
Palácio da Imprensa.

Cronologia da Fundação 
Cásper Líbero
2 de março de 1889

Nascimento de Cásper Líbero, 
em Bragança Paulista (SP).

1930

A Gazeta passa a publicar 
um suplemento a cores. 
A redação do jornal é 
invadida, incendiada e 
destruída por getulistas, 
em protesto ao apoio 
à candidatura de Júlio 
Prestes. Cásper é obrigado 
a se exilar nos Estados 
Unidos e na França.

14 de julho 
de 1918

Cásper Líbero, que já 
colaborava com o jornal, 
adquire A Gazeta. Promove 
reformulações e transfere 
a sede do jornal para a rua 
Líbero Badaró, e o título 
da publicação passa a ser 
impresso em vermelho.
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1925

Criada a Corrida de São Silvestre, por 
Cásper Libero, inspirada na Marchaux 
Flambeaux, da França. É a primeira vez 
no Brasil em que todos podem participar 
de uma corrida: negros, brancos, 
esportistas ou não.

1944

É constituída a 
Fundação Cásper Líbero, 
conforme vontade de 
seu patrono.

1928

Surge o suplemento 
semanal A Gazeta – Edição 
Esportiva.

1945

A Corrida de São 
Silvestre inicia sua 
fase internacional.

1929

É criada a Página Feminina, primeira seção para mulheres 
dos grandes jornais, valorizando a mulher moderna, 
que trabalha e pratica esportes. Também é publicada a 
primeira edição do suplemento A Gazeta Infantil, com 
textos e histórias em quadrinhos. A Gazeta imprime 
a primeira foto colorida no país – uma imagem da 
vencedora do Concurso de Miss Universo.

1947

Surge a primeira escola de Jornalismo 
do Brasil: a Escola de Jornalismo Cásper 
Líbero. Inaugurada a Rádio Gazeta Ltda., 
atual Rádio Gazeta FM. O jornal A Gazeta 
Esportiva, até então um suplemento 
de A Gazeta, torna-se diário, o primeiro 
inteiramente dedicado ao esporte.

1943

Com a difusão do rádio 
no país, Cásper compra a 
Rádio Educadora Paulista, 
transformando-a na Rádio 
Gazeta PRA-6, atual Rádio 
Gazeta AM. No dia 27 
de agosto, Cásper Líbero 
faleceu em um acidente 
aéreo no Rio de Janeiro.

45



1959

O presidente Juscelino 
Kubitschek concede 
um canal de televisão à 
Fundação Cásper Líbero. 
Revogada em 1961, foi 
novamente concedida por 
Jânio Quadros.

1999

Criação do Grupo de 
Cidadania Empresarial, 
direcionado para 
desenvolver programas 
socioeducativos e 
incentivar a realização 
de ações cidadãs dentro 
da Fundação.

1966

Inaugurado o Edifício 
Gazeta, na Avenida 
Paulista. Com 14 andares e 
68 mil m², passa a abrigar 
todas as instalações da 
Fundação Cásper Líbero, 
inclusive o parque gráfico

2001

Circula, pela última vez, 
a versão impressa de A 
Gazeta Esportiva, que 
migra de forma integral 
para a mídia eletrônica.

1970

É inaugurada a TV Gazeta 
– Canal 11, no dia 25 
de janeiro, aniversário 
da cidade de São Paulo. 
Configura-se como 
a primeira emissora 
equipada para transmissão 
em cores e que promoveu 
a primeira transmissão 
externa colorida do país: o 
Grande Prêmio do Brasil de 
Fórmula I.

2002

A Faculdade de 
Comunicação Social 
Cásper Líbero passa a 
ministrar também o curso 
de Rádio e TV.

1958

A Gazeta Esportiva 
alcança a tiragem recorde 

de 407.342 
exemplares 
na vitória do 
Brasil na Copa 
do Mundo de 
Futebol.

1997

Nos 50 anos da faculdade 
e de A Gazeta Esportiva, o 
jornal entra no mundo da 
internet. Um ano depois, 
foi produzido o site 
www.gazetaesportiva.net.
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1976

No dia 18 de 
fevereiro, a Rádio 
Gazeta FM inicia 
suas atividades.

2009

A Rádio Gazeta AM 
começa a ser dirigida pela 
Faculdade Cásper Líbero.

1979

É publicada a última 
edição do jornal A 
Gazeta, que se torna 
um suplemento de 
A Gazeta Esportiva.

2011

A TV Gazeta passa a 
transmitir no sistema 
digital de alta definição, 
tecnologia HDTV.

1983

Com 85 metros 
de altura, é 
inaugurada uma 
nova torre de 
transmissão da 
TV Gazeta.

2012

A GazetaEsportiva.net atinge 
2 milhões de visualizações 
por mês só em São Paulo.

2013

A TV Gazeta disponibiliza 
seu conteúdo ao vivo no site 
www.tvgazeta.com.br.

1972

A Escola de Jornalismo 
transforma-se 
em Faculdade de 
Comunicação Social 
Cásper Líbero, e incorpora 
os cursos de Relações 
Públicas e Publicidade e 
Propaganda.

2007

A TV Gazeta entra na 
era digital, iniciando 
oficialmente suas 
transmissões utilizando 
esse sistema. Celebrações 
são realizadas por conta 
dos 60 anos da Faculdade 
Cásper Líbero e de 
A Gazeta Esportiva, 
edição diária.
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Balanço Social 
Anual 2013

1. Base de cálculo 2013 | Valor (mil reais) 2012 | Valor (mil reais)

Receita líquida (RL) 168.709 154.901

Resultado operacional (RO) 13.375 9.769

Folha de pagamento (FPB) 105.253 99.297

2. Indicadores sociais internos Valor (mil R$) % sobre FPB % sobre RL Valor (mil R$) % sobre FPB % sobre RL

Alimentação 6.488 6,16 3,84 5.711 5,75 3,69

Encargos sociais compulsórios 0 0% 0% 0 0% 0%

Previdência privada 0 0% 0% 0 0% 0%

Saúde 8.942 8,49 5,30 7.744 7,80 5,00

Segurança e saúde no trabalho 89 0,08 0,05 46 0,05 0,03

Educação 300 0,28 0,17 116 0,12 0,07

Cultura 0 0% 0% 0 0% 0%

Capacitação e desenvolvimento profissional 309 0,29 0,17 27 0,03 0,02

Creches ou auxílio-creche 72 0,06 0,04 90 0,09 0,06

Participação nos lucros ou resultados 0 0% 0% 0 0% 0%

Outros 1.222 1,61 0,72 1.196 1,20 0,77

Total – Indicadores sociais internos 17.422 16,55 10,32 14.930 15,04 9,64

3. Indicadores sociais externos Valor (mil R$) % sobre RO % sobre RL Valor (mil R$) % sobre RO % sobre RL

Educação 1.610 12,03 0,95 1.260 12,90 0,81

Cultura 0 0% 0% 0 0% 0%

Saúde e saneamento 0 0% 0% 0 0% 0%

Esporte 0 0% 0% 0 0% 0%

Combate à fome e segurança alimentar 0 0% 0% 0 0% 0%

Outros 93 0,69 0,05 86 0,88 0,06

Total das contribuições para a sociedade 48.821 365,01 35,19 42.019 430,13 27,13

Tributos (excluídos encargos sociais) 0 0% 0% 0 0% 0%

Total – Indicadores sociais externos 50.542 377,88 29,95 43.365 443,90 28,00

4. Indicadores do corpo funcional

Nº de empregados(as) ao final do período 970 986

Nº de admissões durante o período 109 169

Nº de empregados(as) terceirizados(as) 100 106

Nº de estagiários(as) 103 100

Nº de empregados(as) acima de 45 anos 345 357

Nº de mulheres que trabalham na empresa 281 268

% de cargos de chefia ocupados p/ mulheres 27% 18,95%

Nº de negros(as) que trabalham na empresa 64 62

% de cargos de chefia ocupados p/ negros(as) 2% 1,05%

Nº de pessoas com deficiência ou necessidades especiais 34 35

5. Informações relevantes quanto ao exercício da  
cidadania empresarial 2013 Metas 2013+1

Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa – –

Nº total de acidentes de trabalho 6 7

Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela empresa  
foram definidos por:

(   ) direção (X) direção
e gerências

(   ) Todos(as)
empregados(as)

(   ) direção (   ) direção
e gerências

(   ) Todos(as)
empregados(as)

Os padrões de segurança e salubridade no ambiente de trabalho  
foram definidos por:

(X) direção
 e gerências

(   ) Todos(as)
empregados(as)

(   ) todos(as)
+ Cipa

(   ) 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

(   ) seguirá as
normas da OIT

(   ) incentivará e
seguirá a OIT
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