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A
Fundação Cásper Líbero é o resultado do sonho e da perseverança de nosso 
instituidor. É com orgulho que celebramos 70 anos de atuação, marcados pelo 
trabalho intenso para levar esse sonho adiante, fortalecendo-o e tornando-o 

presente em cada ação e projeto desenvolvido. 

Buscamos integrar, cada vez mais, a comunicação entre todas as nossas unidades 
de negócio e os públicos interno e externo, empenhando-nos em difundir os valores 
da Cásper e contribuindo para levar informação à sociedade e formar indivíduos 
comprometidos com sua realidade e o exercício de sua cidadania. 

A longevidade e a saúde financeira da instituição devem-se ao comprometimento e ao 
trabalho sério de gestão. O resultado é o crescimento significativo nos últimos anos, 
a despeito de crises econômicas ou políticas. Conseguimos manter inabalável o nosso 
comprometimento com a ética, a excelência e a qualidade, e seguimos firmes no propósito 
de perpetuar os ideais de nosso fundador. 

A Fundação Cásper Líbero muito se orgulha de sua atuação em defesa, manutenção e 
desenvolvimento de uma imprensa livre, responsável e democrática. Temos a certeza 
de ter contribuído para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, por 
meio da produção de conteúdo de qualidade, da formação de profissionais sensíveis e 
competentes e da prestação de serviços à comunidade. 

Este relatório é, portanto, mais do que o balanço das atividades de 2014. Ele qualifica 
nossos esforços no que se refere a consolidar o compromisso com a cidadania, a 
responsabilidade social e o empenho em manter vivo o sonho de Cásper. 

Desejamos uma excelente leitura!

Paulo Camarda 
Presidente do Conselho Diretor

Mensagem do 
Presidente
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A
licerçados em valores como ética, cidadania, excelência, tradição e integração, 
seguimos firmes no propósito de perpetuar os objetivos de nosso fundador. E, 
assim como Cásper Líbero, apostamos na inovação para consolidar processos 

de comunicação e de educação cada vez mais consistentes, capazes de efetivamente 
contribuir para o real desenvolvimento da sociedade. 

Em 2014, celebramos os 70 anos da instituição da Fundação Cásper Líbero com um 
importante desafio: dar continuidade aos investimentos em todas as unidades de 
negócio da organização. Para tal, afinamos ainda mais a integração de nossa equipe e 
apoiamos fortemente projetos e ações criativas e mais eficientes. Importantes inovações 
foram colocadas em prática nos veículos de comunicação e a interação com o público foi 
intensificada por meio de novos sites e da presença ativa nas mídias sociais. 

Manter vivo o sonho de Cásper requer um intenso trabalho de planejamento e gestão, 
que só é possível graças a uma administração que valoriza o elemento humano e suas 
histórias. Assim, mesmo em um ano marcado pelo início da recessão econômica e por um 
cenário político intenso, a Fundação conseguiu resultados significativos em relação aos 
anos anteriores. 

Neste septuagésimo aniversário, temos orgulho de enaltecer e ampliar o legado de 
Cásper Líbero, fazendo de nossa prática diária um instrumento de prestação de serviços à 
comunidade e ao desenvolvimento social do cidadão.  

Esperamos que, nos próximos anos, a FCL continue inspirando atitudes que promovam 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

Missão

SOBRE A ORGANIZAÇÃO

Pioneirismo   |   Nossa própria história, 
na figura de nosso fundador, traduz 
o significado desse 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.

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

Qualidade   |   Aplicada a 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 de 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 também como uma 
prática diária de todos desta Fundação.

Valores

Governança A
s principais instâncias da governança da Fundação Cásper Líbero (FCL) 
são o Conselho Diretor e o Conselho Curador. Ambos visam assegurar o 
cumprimento da legislação e das demais normas reguladoras, além de 

garantir que a instituição respeitará os preceitos de seu instituidor, zelando pela 
justiça e pela ética. 

O Conselho Diretor é composto por três membros eleitos pelo Conselho Curador. Tem 
como funções zelar pelo patrimônio da FCL, definir o plano de trabalho, o orçamento e 
tomar decisões estratégicas e operacionais. Todos os membros de seus Conselhos têm 
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participação espontânea e não remunerada. O Conselho Curador tem a missão de elaborar o 
Regimento Interno e aprovar o do Conselho Diretor; eleger os membros do Conselho Diretor; 
deliberar sobre conflito de interesses; desligar membros do Conselho Diretor ou Curador; 
alterar o estatuto da Fundação com anuência do promotor de Justiça Cível de Fundações; e, 
por fim, designar auditores independentes para acompanhar as contas da organização, o que 
comprova a transparência em todo o processo. Durante o ano de 2014, foram realizadas 12 
reuniões do Conselho Diretor e quatro do Conselho Curador. 

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. 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.

#FCL70Anos

Em 1968, foram instituídos os dois conselhos da FCL. Naquela época, a diretoria designou que, 
dos 12 integrantes do Conselho Curador, 11 deveriam ser representantes de instituições, e um, 
representante dos docentes da Faculdade Cásper Líbero. Dez anos depois, a sua composição 
passou a ser de seis instituições, um representante administrativo e cinco personalidades.

A partir de 1984, o Conselho Curador passou a ser composto por cinco representantes de 
instituições paulistas referências nos setores em que atuam, oito personalidades de relevantes 
serviços prestados a São Paulo e quatro representantes dos funcionários da Fundação, além de 
seu presidente e vice-presidente. Podem se candidatar colaboradores com mais de cinco anos 
de atuação na Fundação.
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CONSELHO DIRETOR 

Presidente
Paulo Camarda 

Vice-presidente
Leonardo Placucci Filho 

Gestão 2014
Diretor
Dr. Ulisses Vasconcellos de Diniz*
Dr. Luiz Gustavo Vasconcellos Diniz

Conselho Curador
Presidente
Carlos Francisco 
Bandeira Lins

Vice-presidente
Victor Malzoni Júnior

Conselheiros
Alberto Rivera Vasques
Angela Esther Oliveira
Aníbal Horta Figueiredo
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

Superintendência
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. Wellington Wagner 
Andrade

*Em decorrência de seu falecimento, foi substituído pelo 
Dr. Luis Gustavo Vasconcellos Diniz em setembro de 2014.
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Registros e Títulos 

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

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.

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.
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Áreas

A Gazeta Esportiva
Especializada em esportes e coberturas em tempo 
real, é responsável pela GazetaEsportiva.net (portal de 
notícias), pela Gazeta Press (agência de notícias), pela 
Gazeta Doc (centro de documentação e pesquisa) e pela 
organização da Corrida Internacional de São Silvestre. 

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.
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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.

TV Gazeta
Fundamentada no tripé jornalismo, 
entretenimento e esportes, tem uma 
programação com destaque para o conteúdo 
feminino e ao vivo, com a classificação 
100% livre em toda a grade.

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 
próprios colaboradores da Fundação Cásper Líbero.
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A
Faculdade Cásper Líbero nasceu com a missão 
de apoiar a construção de uma sociedade mais 
justa e desenvolvida, por meio da educação de 

qualidade e da difusão de informações isentas e éticas. 

Sempre norteada por esse objetivo, as ações 
desenvolvidas durante o ano de 2014 pela Faculdade 
tiveram como principal objetivo complementar a 
formação oferecida aos alunos da graduação e da pós-
graduação. No âmbito pedagógico, as coordenadorias de 
ensino da graduação e da pós-graduação organizaram 
um expressivo número de atividades a fim de propiciar 
o encontro do corpo discente com profissionais da 
comunicação e intelectuais. Os professores e alunos 
participaram de congressos e de fóruns acadêmicos e 
profissionais, destacando-se muitos discentes, inclusive, 
em prêmios obtidos em importantes concursos de 
dimensão nacional. 

A competitiva relação candidato/vaga do vestibular 
garantiu mais uma vez o ingresso de calouros bem 
preparados, fato este que vem refinando, nos últimos 
anos, a formação pedagógica e profissional oferecida 
pelos cursos de Jornalismo, Publicidade e Propaganda, 
Rádio, TV e Internet e Relações Públicas.

Faculdade 
Cásper Líbero

Teoria e prática  |  Desenvolver atividades de ensino, 
pesquisa e extensão na área da Comunicação Social, 
oferecendo cursos de nível superior que contribuam 
para a compreensão das demandas sociais, estimulando 
a capacidade crítica diante da complexidade do mundo 
contemporâneo, é a missão da Faculdade Cásper Libero. 
Neste aspecto, a instituição procura a todo momento 
estreitar os laços entre ensino e mercado de trabalho, 
colaborando para o aperfeiçoamento das habilidades e 
das competências de seus alunos, por meio de uma série 
de atividades. 

O setor de estágios reforçou as relações do mercado 
profissional da comunicação com a Faculdade, firmando 
parcerias importantes com diversas empresas. Se em 
2013 eram 26 instituições cadastradas nos programas 
de estágio, em 2014 o número subiu para 35.

A divulgação de vagas se tornou ainda mais criteriosa, 
com periodicidade semanal, auxiliada pelo Centro de 
Eventos e pelo Núcleo de Mídias Digitais.

Coube à equipe especializada da Faculdade o 
atendimento aos discentes com o suporte em questões 
técnicas – como a participação em processos seletivos e 
na elaboração de currículos – e às empresas, orientando-
as sobre as leis e os procedimentos necessários 
relacionados ao estágio.

Além das vagas de estágio divulgadas, os alunos 
recém-formados e de pós graduação foram beneficiados 
com 531 oportunidades acadêmicas e profissionais 
anunciadas pela instituição.
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Número de vagas divulgadas para alunos da graduação

Curso 2013 2014

Jornalismo 760 776

Publicidade e Propaganda 775 780

Relações Públicas 604 593

Rádio, TV e Internet 348 344

TOTAL 2.487 2.493

Mestres

TOTAL: 
107 DOCENTES 

Doutores

Pós-Graduados

Grau de titulação dos 
docentes da Faculdade 

Cásper Líbero

Nível Superior Completo

7
11

49

40
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Produtora Experimental de Rádio, TV e Internet  |  
Durante o ano letivo, a Produtora Experimental do Curso de 
Rádio, TV e Internet realizou diversos projetos em várias 
frentes de trabalho, criando oportunidades para os alunos-
monitores desenvolverem suas habilidades e competências 
na área da produção audiovisual, além de fornecer suporte 
para projetos da área propostos por alunos das diferentes 
turmas do curso. Ainda em 2014, foi autorizado o uso 
da logomarca CLACT ZOOM como marca registrada da 
Produtora Experimental do Curso de Rádio, Televisão e 
Internet, fortalecendo sua identidade. 
http://casperlibero.edu.br/graduacao/radio-tv-internet/
produtora-experimental/ 

16 reportagens e entrevistas especiais 
sobre inclusão social e cidadania foram 
veiculadas na Rádio Gazeta AM, em 
2014. Confira em: www.gazetaam.
com/category/reportagens/

Rádio Universitária – Gazeta AM  |  Utilizada como 
instrumento de apoio à formação dos estudantes, a rádio conta 
com uma linha editorial definida e aborda temas como diversidade 
e cidadania, envolvendo acessibilidade, esportes e inclusão 
social. A transmissão é realizada na frequência 890 KHZ AM e 
também pela internet, no site www.gazetaam.com, que atende 
às necessidades de pessoas com deficiência auditiva e visual.

Em 2014, a rádio manteve seu objetivo de promover a cultura, 
a cidadania e a prestação de serviços, além da parceria com a 
Coordenadoria de RTVI, sob a orientação do professor Pedro Vaz. 
Vale destacar que 160 alunos colaboraram com a programação 
da emissora, como voluntários, monitores e estagiários.

Vem Comigo – TV Gazeta  |  Outra grande conquista de 
2014 foi a continuidade da parceria entre a Faculdade Cásper 
Líbero e o Núcleo de Criação da TV Gazeta para a realização 
do programa Vem Comigo, liderado pelo jornalista Goulart de 
Andrade. Os alunos de RTVI têm a oportunidade de testar seus 
talentos como cinegrafistas e produtores audiovisuais em uma 
experiência inovadora de programa de TV aberta e produção 
universitária.

Edição Extra  |  Transmitido pela TV Gazeta todo primeiro 
domingo de cada mês, é o único programa-laboratório do país 
veiculado em TV aberta. Em 30 minutos, são apresentadas 
reportagens sobre as novidades e os bastidores da comunicação 
brasileira. Os alunos dos cursos  produzem, realizam, editam e 
apresentam as matérias, sob o acompanhamento dos monitores 
e a supervisão de um professor responsável.  
http://casperlibero.edu.br/graduacao/edicao-extra/

Destaques 2014

“Desde o primeiro ano, somos 
estimulados a atividades práticas. 
Elas nos fazem absorver os 
conteúdos, são um verdadeiro 
treino para o mercado de trabalho e 
um diferencial para os casperianos.”

Karla Ikeda, formada em Publicidade e 
Propaganda/2008
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Reconhecimentos

Guia do Estudante  |  A edição 2014 do guia, publicado pela 
Editora Abril, atribuiu cinco estrelas ao curso de Jornalismo, 
quatro estrelas aos cursos de Rádio e TV e de Relações Públicas 
e três estrelas ao curso de Publicidade e Propaganda.

32.º Prêmio ABRP  |  A Cásper Líbero foi a vencedora da 
32.ª edição do Prêmio ABRP, evento da Associação Brasileira 
de Relações Públicas que premia os melhores projetos 
experimentais e monografias produzidos por recém-formados 
em RP.  O evento ocorreu no Teatro CIEE (Centro de Integração 
Empresa-Escola), em São Paulo, e, ao todo, a Faculdade 
conquistou 10 primeiros lugares, 12 segundos lugares, sete 
terceiros lugares e duas menções honrosas. 

6.º Prêmio Sebrae de Jornalismo  |  A iniciativa reconhece 
as melhores matérias veiculadas na imprensa brasileira sobre 
os microempreendedores individuais, as micros e as pequenas 
empresas. Produzida e apresentada por Renata Câmara, a 
matéria “Modernização das padarias” foi a vencedora na 
categoria Radiojornalismo. 

VIII Prêmio de Jornalismo do Sindipan/Aipan/IDPC  |   
A premiação busca estimular e aprimorar a divulgação na mídia 
impressa, em rádios e na mídia eletrônica do setor de panificação 
e seus produtos, bem como a divulgação dos benefícios do pão à 
saúde dos consumidores. A estudante Bruna Garbuglio ficou em 
segundo lugar na categoria Radiojornalismo, com a reportagem 
“Fipan 2014”, que destaca a necessidade de modernização 
das padarias e todas as novidades que a feira de panificação 
apresentou.

Prêmio POP  |  Trata-se do mais importante prêmio 
da área de Relações Públicas. Esta é a terceira vez que 
a Cásper sagrou-se vencedora. O projeto experimental 
São Paulo Companhia de Dança foi desenvolvido pelas 
alunas Bianca Ferrari, Jessica Oliveira, Monica Czeszak, 
Thairine Teixeira e Renata Santos, sob a orientação da 
professora Ethel Pereira.

Prêmio São Paulo Capital Mundial da Gastronomia  |  
Promovido pela Câmara Municipal de São Paulo, o prêmio 
é concedido a veículos que se destacaram na cobertura 
jornalística da gastronomia da cidade. A Faculdade 
Cásper Líbero também foi premiada em primeiro lugar na 
categoria Trabalho Acadêmico sobre Gastronomia, com o 
trabalho “Comida de rua, um guia de baixa gastronomia 
em São Paulo”, escrito pela estudante Bianca Paulino 
Chaer, com orientação da professora Helena Jacob. Já a 
rádio Gazeta AM levou para casa os prêmios de segundo 
e terceiro lugares na categoria Reportagem Difundida 
por Emissora de Rádio, com as reportagens “Reserva 
Cultural”, das alunas Isabela Picoli, Sergio Arenillas e 
Victoria Abel; e pela matéria “Gastronomia orgânica”, 
produzida pela jornalista Regiani Ritter.
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Qualidade e prestígio também na pós-
graduação  |  O curso de Mestrado em Comunicação 
da Cásper Líbero recebeu nota 4, de um máximo 
de 5, na avaliação trienal feita pela Coordenação 
de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior 
(Capes). Ligada ao Ministério da Educação, a Capes 
é o órgão responsável pelo acompanhamento da 
pesquisa em pós-graduação do país.  A avaliação levou 
em consideração, entre outros dados, a produção 
acadêmica de alunos e professores, além de outras 
atividades de ensino e pesquisa desenvolvidas no 
âmbito do mestrado. A nota credencia a instituição 
para a abertura do curso de doutorado.

Já os cursos de especialização lato sensu em 
Jornalismo, Comunicação Organizacional & Relações 
Públicas, Marketing & Comunicação Publicitária e 
Teorias & Práticas da Comunicação sofreram pequenos 
ajustes em suas grades curriculares a fim de otimizar 
suas atividades. As modificações são feitas de 
acordo com as necessidades do mercado e a busca de 
atualização dos temas abordados.

Muito além da sala de aula  
Complementar os conhecimentos adquiridos em sala de 
aula faz parte da formação qualificada dos alunos.  E, 
por isso, a Cásper Líbero promove durante o ano letivo 
uma série de atividades que estimulam os discentes 
nessa busca. Em 2014, foram promovidos 22 cursos 
extracurriculares, para mais de 440 alunos. As palestras 
Semanas de Jornalismo, Propaganda & Marketing e 
Relações Públicas, além de aulas magnas, seminários e 
encontros, reuniram profissionais como Clóvis Rossi, Eliane 
Brum, Ricardo Kotscho, Laura Capriglione e Bob Fernandes 
e empresas, instituições e agências, como Conselho 
Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar), 
AlmapBBDO, Leo Burnett Tailor Made, CDN, Ketchum, In 
Press, Abracom, Ogilvy e Edelman Significa, atraindo mais 
de 6 mil pessoas, entre alunos, docentes e convidados. 

O processo de modernização dos equipamentos 
tecnológicos da faculdade, levado adiante pelo Núcleo de 
Tecnologia Educacional (NTE), avançou ainda mais. Por meio 
de uma parceria entre a Coordenadoria de Jornalismo e o 
Programa de Mestrado da Cásper Líbero, realizaram-se na 

#FCL70Anos

A Biblioteca Prof. José Geraldo Vieira existe desde 1948 e conta com um acervo de 49 mil 
livros, 500 periódicos, 3.600 filmes e diversas bases de dados online e offline, mantendo 
ainda um Centro de Documentação e Pesquisa onde se concentram o setor de hemeroteca, 
o acervo de audiovisual, uma coleção de jornais históricos e muitos outros materiais raros.

“A Faculdade Cásper Líbero é 
uma escola de excelência que alia 
a prática à cultura geral, com foco 
na excelência e na qualidade.”

Tereza Vitali, diretora da Faculdade Cásper 
Líbero e integrante do Conselho Curador Rádio Gazeta AM, produtora 

experimental e programas da TV 
complementam formação dos alunos
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20 pesquisas estão em 
andamento no Centro 
Interdisciplinar de Pesquisa

#FCL70Anos

A Faculdade Cásper Líbero foi instituída em 1947, sendo a primeira escola superior de 
Jornalismo do país. Desde então, mais de 16.278 mil alunos já passaram por suas salas de 
aula. Reconhecida pela qualidade e formação com forte embasamento crítico e humanista, 
oferece também outros três cursos na área da comunicação social – Publicidade e 
Propaganda, Relações Públicas e Rádio, TV e Internet.

“Acredito que o grande objetivo da Cásper é preparar um jornalista para 
lidar criticamente com informação, realidade, pessoas. Um jornalista que 
pergunte mais e responda menos. Um profissional que cogite relativizar em 
vez de perseguir o inalcançável conceito de ‘verdade’.”

Leonardo Levatti, aluno de Jornalismo formando de 2015

Sala Aloysio Biondi dois encontros para discutir o uso das 
novas tecnologias como ferramentas em sala de aula. 

Desejando fomentar debates e suscitar reflexões entre os 
meios acadêmicos e profissionais, a Cásper estreitou ainda 
mais seus vínculos com o mercado da comunicação e com 
o ambiente universitário por meio dos órgãos laboratoriais 
supervisionados por professores para a prática discente 
– como o Laboratório de Web Jornalismo, o house-organ A 
Imprensa e as revistas impressas Cásper e Esquinas. 

Pesquisas
Os pesquisadores do Centro Interdisciplinar de Pesquisa 
(CIP) dedicaram 30 horas mensais ao desenvolvimento 
de atividades como orientação de projetos de iniciação 
científica, reuniões com os grupos de pesquisa aos quais 
estão vinculados, divulgação dos resultados parciais de suas 
pesquisas em periódicos científicos, congressos e demais 
eventos acadêmicos internos e externos.

17



R 
econhecida por suas coberturas especiais que a 
diferem dos concorrentes, a Gazeta Esportiva.net 
teve em 2014 importantes desafios. A realização 

da Copa do Mundo no Brasil demandou um planejamento 
estratégico iniciado ainda em 2013 com a definição de 
equipes, logística e credenciamento de 19 jornalistas para 
cobrir a competição mais importante do futebol. A Seleção 
Brasileira foi acompanhada de perto até a sua eliminação, 
bem como os times da Itália, da Alemanha, da Inglaterra e 
da França e times dos demais países participantes. Além 
do noticiário focado no dia a dia das equipes, reportagens 
especiais complementaram o conteúdo já reconhecido 
por sua credibilidade e qualidade. A Copa do Mundo foi 
responsável por integrar ainda mais a equipe, que trabalhou 
lado a lado com a Gazeta Press – agência de notícias que 
disponibiliza conteúdo editorial esportivo. 

O resultado de um trabalho tão intenso e completo não 
poderia ter sido diferente: a cobertura jornalística fotográfica 
foi selecionada para integrar a exposição Retratos da Copa. 
Idealizada pela Associação dos Repórteres Fotográficos 
e Cinematográficos do Estado de São Paulo (Arfoc-SP), a 
mostra reuniu 80 imagens captadas por 57 profissionais e 
visou eternizar os momentos históricos registrados durante 
a competição, e o site GazetaEsportiva.Net foi indicado ao 
Prêmio Site do Ano nas categorias: Melhor Site e Site mais 
Popular no Segmento Esportivo. 

Mantendo a tradição do jornal, o time da GazetaEsportiva.net 
acompanhou também os jogos dos campeonatos estaduais 
e brasileiro de futebol, vôlei, basquete, ciclismo, atletismo, 
natação, Fórmula 1 e muitos outros esportes.

Com coberturas amplas e reportagens que abordam todas 
as modalidades do Brasil e do mundo, A Gazeta Esportiva é 
considerada um dos portais esportivos mais completos do país

A Gazeta Esportiva

Imagens dos 
fotógrafos da 
Gazeta Press 

fizeram parte 
da exposição 

Retratos da Copa

Fotógrafo da Gazeta Press capta o 
momento em que Angela Merkel 
cumprimenta o goleiro campeão do 
mundo, Manuel Neuer
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Informação ainda mais rápida e confiável

Os fãs de esporte estão cada vez mais exigentes. Pensando nisso, os sites GazetaEsportiva.net e Gazeta Press 
estão passando por mudanças importantes. A ideia é que fiquem cada dia mais eficientes e atrativos, fidelizando 
e conquistando novos públicos. As mudanças começaram em 2013, com o layout do www.gazetapress.com.br 
sendo totalmente reconfigurado, passando a privilegiar o conteúdo e a oferecer fotos destacadas e interface mais 
amigável aos clientes. Com isso, a agência de notícias modernizou-se, aproximando-se ainda mais de seus clientes e 
parceiros. Na Gazeta Esportiva.net, os esforços são para modernizar a ferramenta de atualização do site, aumentar a 
velocidade das informações e a interatividade, e conquistar novos internautas e anunciantes. A área de Tecnologia 
da Informação da Fundação Cásper Líbero tem sido fundamental para os resultados desse trabalho. 

#FCL70Anos – A Gazeta Esportiva

A paixão pelo esporte fez com que Cásper Líbero criasse, 
em 1928, o suplemento semanal A Gazeta Esportiva, que 
se tornou independente em 1947. A cobertura, dedicada a 
todas as modalidades esportivas, transformou o periódico 
no mais completo jornal esportivo do país.

Seguindo o espírito inovador de Cásper, a publicação 
também acompanhou as mudanças tecnológicas e, em 
junho de 1997, entrou no mundo da internet, ainda 
reproduzindo o conteúdo veiculado no jornal impresso. 
Foi no dia 20 de novembro de 2001, com o fim das 
publicações impressas diárias do jornal, que o site  
www.gazetaesportiva.net passou a ser atualizado 24 
horas por dia, em tempo real, consagrando-se como o 
mais importante portal eletrônico sobre esporte no Brasil.

19



219 países acessaram o site  
www.gazetaesportiva.net em 2014

Gazeta Esportiva.net em 2014
Média de acesso por mês: 4.008.650*

*Média de sessões do site – relativa à quantidade de pessoas que navegaram nele 
independentemente do tempo de permanência

Masculino -17

Feminino 18-24

Gênero Faixa etária

12%

88%

9%

22%

11%

22%

36%
25-34

35-49

+50

A-B Desktop

C Mobile

Classe social Dispositivo

6%

55%

41%

4%
13%

83%

TabletD-E
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Jornais parceiros

A Tarde

Correio Braziliense

Correio do Estado

Destak

Diário do Nordeste

Hoje em Dia

Jornal da Cidade

Jornal do Commercio

O Fluminense

O Popular

Portal Yahoo Brasil

Em 2014, foram publicadas e disponibilizadas 122.081 
fotos no site da Agência Gazeta Press, um aumento de 
39,11% se comparado ao ano anterior 

“Considero o conteúdo 
esportivo fornecido pela Gazeta 
Press um dos mais completos 
do país, pois abrange todos os 
esportes, desde as categorias de 
base até as mais reconhecidas. 
Temos muita confiança e 
segurança nesse serviço, que nos 
permite oferecer ao nosso público 
acesso ao que há de mais rico na 
cobertura esportiva nacional.”

Daniel Alves, editor de Esportes do jornal  
O Fluminense (RJ), parceiro da Gazeta Press 
desde abril de 2004

#FCL70Anos – Gazeta Press

Cásper Líbero criou, em 1910, a Agência 
Americana, a primeira agência de notícias 100% 
nacional, com escritórios no Rio de Janeiro 
e em São Paulo. Quase 90 anos depois, em 
1998, seguindo a tradição de fornecer textos e 
imagens, foi criada a Gazeta Press. 

Atualmente seu noticiário, focado em esportes, 
é distribuído entre os principais jornais, portais e 
editorias no Brasil e no exterior. A Gazeta Press 
destaca-se por ter um dos mais completos bancos 
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.
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São Silvestre: 90 anos de história 
O ano de 2014 entrou para a história do esporte não 
apenas pela realização da Copa do Mundo no Brasil, mas 
também pelos 90 anos de uma das principais corridas de 
rua do mundo: a São Silvestre

Em 2014, a São Silvestre contou com 30 mil inscritos, um 
crescimento de 23% se comparado ao ano anterior
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O nome da corrida

São Silvestre foi papa e governou a Igreja de 314 a 355 d.C., ano em 
que morreu, exatamente no dia 31 de dezembro. Em seu pontificado, 
estabeleceu novas bases doutrinais e disciplinares, colocando a Igreja 
em um novo contexto social e político. É lembrado por promover a 
renovação do espírito e como protetor dos seguidores mais fiéis de Cristo.

Realizada ininterruptamente desde 1925, a São Silvestre nasceu do sonho de Cásper Líbero de promover o 
esporte no Brasil. Após assistir a uma corrida francesa em que os competidores carregavam tochas de fogo 
durante o percurso, ele não teve dúvidas: trouxe o projeto para São Paulo. À meia-noite do dia 31 de dezembro foi 
disputada a primeira São Silvestre. 

Até a sua 20.ª edição, a corrida era disputada apenas por homens brasileiros. A partir de 1945, assumiu caráter 
internacional, com a presença de convidados do Chile e do Uruguai. Depois, passaram a correr pelas ruas de São 
Paulo atletas americanos, europeus, africanos e asiáticos. 

País recordista

O Quênia é o país com o maior número de vitórias 
desde o início da fase internacional da Corrida de 
São Silvestre – com 14 títulos na prova masculina 
e 11 na feminina.

“São 90 anos. A São Silvestre é a segunda corrida mais antiga do 
mundo. A primeira – a Maratona de Boston – não é reconhecida pelas 
entidades atléticas internacionais, pois não preenche todos os requisitos 
reclamados pela Associação Internacional de Federações de Atletismo 
(IAAF). Assim, a São Silvestre pode ser considerada a corrida mais 
antiga do mundo realizada todos os anos sem nenhuma interrupção.”

Doutor Carlos Francisco Bandeira Lins, presidente do Conselho Curador da FCL

Classificação da 90.ª Corrida de São Silvestre
1. Dawit Admasu (Etiópia)
2. Stanley Koech (Quênia)
3. Fabiano Naasi (Tanzânia)
4. Mark Korir (Quênia)
5. Giovani dos Santos (Brasil)
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Diversidade

A Corrida Internacional de São Silvestre também tem o papel de 
inclusão social, e as pessoas com deficiências participam da prova. Há 
largadas específicas para atletas cadeirantes e outra para portadores 
de outros tipos de deficiência. Só depois é que largam as elites 
feminina e masculina e o pelotão geral. 

Os indígenas tiveram suas primeiras participações nas edições de 
1964 e 1982. Uma equipe de cinco integrantes da Ilha do Bananal 
participou da 40.ª prova. Na ocasião, um dos organizadores da 
corrida, Aurélio Bellotti, e o indianista Willy Aureli viajaram até o 
acampamento dos indígenas para orientá-los sobre os aspectos 
técnicos da disputa. A iniciativa, que teve o apoio da Funai, levou 
representantes Xavantes e Terenas à 58.ª São Silvestre.

As crianças e os adolescentes também têm vez na prova. A São 
Silvestrinha foi idealizada em 1994 e visa despertar o interesse 
dos jovens pelo esporte, para a disciplina e para o exercício prático 
de cidadania. Em 2014 foram 22 categorias, divididas em 11 
masculinas e 11 femininas. 

Os grandes campeões

O maior ganhador da história da São Silvestre é Paul Tergat. O atleta do Quênia obteve uma façanha inédita na prova 
ao conquistar cinco títulos: 95, 96, 98, 99 e 2000. Marílson Gomes dos Santos é o brasileiro recordista da prova, 
conquistando-a em 2003, 2005 e 2010, tornando-se o primeiro atleta brasileiro tricampeão desde a fase internacional 
da Corrida de São Silvestre.

Já a maior campeã da Corrida de São Silvestre de todos os tempos é a portuguesa Rosa Mota, que colecionou seis vitórias 
consecutivas, de 81 a 86. Outro destaque da competição é a mexicana Maria Del Carmem, que subiu ao pódio três vezes, 
nos anos de 89, 90 e 92.

“A São Silvestre foi muito importante na minha carreira, 
pois assistia quando criança pela TV e isso me motivava 
a treinar e sonhar que um dia poderia participar da 
corrida. Ser campeão da prova por três vezes me deu mais 
visibilidade, passei a ser convidado para outras provas, 
até mesmo fora do país. O mais importante é que essa 
conquista fez com que acreditasse mais em mim, no meu 
potencial, o que fez melhorar meus resultados pessoais.”

Marílson Gomes dos Santos, tricampeão da São Silvestre  
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“Desde a minha infância, quando a família se reunia para assistir à São 
Silvestre pela televisão, a corrida tinha um significado muito importante.  
De repente me vi trabalhando na empresa que organiza um dos eventos mais 
especiais do atletismo brasileiro. Trabalhei em várias edições da prova como 
repórter e, após tantos anos, então como editor, fui convidado a compor o 
Comitê Organizador. Essa experiência tem sido enriquecedora. Em 2014,  
disputei a corrida pela primeira vez. Foi emocionante!”

Erick Castelhero, editor executivo da Gazeta Press, membro do Comitê Organizador e participante da São Silvestre

“A São Silvestre é um das corridas que têm maior 
participação feminina. Dos 30 mil inscritos em 2014, 
12% eram mulheres. É a última prova do ano e tem todo 
um simbolismo.”

Júlio Deodoro, superintendente da GazetaEsportiva.net e organizador da 
Corrida Internacional de São Silvestre 

Participação feminina

A participação feminina no esporte tem origem na Grécia, e a polêmica 
sobre a prática esportiva por mulheres é tão antiga quanto os Jogos 
Olímpicos. O veto constava no primeiro item do regulamento olímpico, o qual 
proibia a presença das mulheres em qualquer modalidade. As mudanças 
foram lentas e vários séculos se passaram até que elas começassem a 
conquistar o direito de praticar alguns esportes. Acompanhando a evolução 
mundial, o jornal A Gazeta Esportiva criou a prova feminina em 1975, em 
homenagem ao Ano Internacional da Mulher, estabelecido pela Organização 
das Nações Unidas (ONU). O título da pioneira corrida ficou com a alemã 
Christa Vahlensieck, e a brasileira mais bem colocada na competição foi a 
catarinense Mara Fuhrman, com a quinta colocação.

“Todo atleta sonha vencer a São Silvestre pelo seu 
simbolismo: ela encerra um ciclo e tem um charme 
especial pelo espírito de confraternização do final de ano. 
Eu participava da São Silvestrinha! A presença feminina 
vem se fortalecendo na prova, e a corrida acaba sendo 
uma importante vitrine para todos.”

Lucélia Peres, campeã da São Silvestre em 2006
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A TV Gazeta, emissora pioneira na implantação da televisão 
em cores no Brasil, celebra, em 2015, 45 anos de sua primeira 
transmissão. E, para comemorar, vem realizando há dois anos 
uma série de mudanças que incluem novas vinhetas, abertura 
de programas, cenários e um novo logo

TV Gazeta

E 
sse posicionamento, colocado em prática 
efetivamente em 2014, visa levar ao público 
uma linguagem atual, moderna e em sintonia 

com São Paulo – seus elementos gráficos expressam 
movimento, as linhas retas e padronizadas são 
referências ao dinamismo da cidade e as cores estão 
mais vivas e sólidas. Todo esse processo foi realizado 
a partir de diálogos internos e da análise de uma 
consultoria externa especializada em branding.

Modernidade alinhada a tradição: 
valores da TV Gazeta

Fundamentada sobre o tripé jornalismo, esporte e 
entretenimento, a programação da TV Gazeta manteve, 
em 2014, sua preocupação com as novas tendências, 
somada a informação isenta, independente, democrática 
e plural. 

Tradicionalmente conhecida pelos programas femininos, 
como o Mulheres e o Você Bonita, em 2014 a TV 
consolidou uma nova faixa: transmitida de segunda 
a sexta-feira, às 23h30, é voltada ao público jovem 
e comandada pelo Núcleo de Criação, instituído em 
parceria com a Faculdade Cásper Líbero. Entre os 
programas estão o Eu Nunca, e Hoje Tem. Também ao 
lado dos alunos da Faculdade, o apresentador Goulart 
de Andrade comanda, aos domingos, o Vem Comigo, 
que atualiza as reportagens de maior repercussão 
de sua carreira e as melhores histórias, contadas há 
mais de 20 anos. Cerca de 40 pessoas, entre alunos e 
ex-alunos, profissionais e estagiários, atuam na faixa 
jovem da programação.

“O núcleo da Cásper Libero é um elo entre 
a televisão e a faculdade. Isso tem promovido 

a identificação de novos talentos e estimula 
a presença dos alunos nos bastidores e 
produções, diminuindo as distâncias e 

aumentando os canais de diálogo.”

Marinês Rodrigues, superintendente de Programação de TV 
da Fundação Cásper Líbero
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O jornalismo, outro grande destaque da programação da Gazeta, manteve 
sua independência editorial, cobrindo todos os eventos importantes do ano. 
Para as eleições, houve um grande trabalho que incluiu uma programação 
especial que teve início ainda no mês de março. Além da cobertura nos 
telejornais, a emissora produziu debates com candidatos aos governos 
do estado de São Paulo. Para a Copa do Mundo de Futebol foi criado 
um projeto alternativo de cobertura, que enfatizou os bastidores da 
competição e acompanhou de perto a seleção brasileira, sediada na Granja 
Comary, no Rio de Janeiro. 

Ainda em 2014, a equipe de jornalismo da emissora foi também 
responsável pela inserção de mais entradas ao vivo durante a programação 
diurna, em programas como o Revista da Cidade e Mulheres. Além disso, o 
espaço do jornalismo foi ampliado na grade noturna com a reformatação do 
Jornal da Gazeta Edição das 10, além de coberturas especiais para o Gazeta 
News e o Jornal da Gazeta. A análise dos fatos, com destaque para política 
e economia, também foi intensificada, ampliando o time de comentaristas. 
Na área de esportes, o Troféu Mesa Redonda chegou à 11.ª edição como 
uma das principais premiações do esporte brasileiro.

A audiência média de 1 ponto representa 
65.000 domicílios na Grande São Paulo.  
A audiência anual da emissora atinge uma 
média de 0,39%.

Mulheres 1,34%

Gazeta Esportiva 1,19%

Mesa Redonda 1,05%

Jornal da Gazeta 0,75%
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10 estados no Brasil

248 munícipios

Cobertura TV Gazeta

248 munícipios sintonizados na TV 
Gazeta em 2014

Cobertura adicional parabólica analógica 
20 milhões de antenas

Masculino

Feminino

Gênero
33%

67%

Até 17 anos

18 a 49 anos

Faixa etária

8%

58%
34%

50 ou mais

17%

40%

43%
A-B

C

Classe social

D-E

Perfil da audiência da 
TV Gazeta em 2014

Foco na internet e mais interação

Mantendo sua tradição de investir em tecnologia, a 
TV passou a disponibilizar 100% de seu sinal na web 
– agora, toda a programação e os bastidores da Gazeta 
podem ser assistidos no site www.tvgazeta.com.br, 
na página do Facebook, https://www.facebook.com/
tvgazetaoficial, ou ainda na tela de seu smartphone, 
por meio do aplicativo TV Gazeta Ao Vivo, com mais de 
10 mil downloads. 

Com esse foco na internet, a interação entre 
telespectadores e equipes de produção foi intensa: 
os comentários, perguntas e sugestões de pautas 
enviadas foram consideradas durante os programas e 
jornais da emissora.

“A programação da Gazeta 
é feita para a família, não se 
prende a modismos nem ao 
sensacionalismo, e é fiel aos seus 
telespectadores. Para mim, a 
melhor inovação da emissora foi 
disponibilizar a programação 
pela internet. Agora, chego do 
trabalho e posso assistir ao 
Mulheres pelo computador.”

Regina Fonseca, telespectadora da TV Gazeta 
há 30 anos
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Promovendo a cidadania

Sem interferência comercial ou postura 
empresarial, a TV possui um forte 
compromisso com a realidade social, 
econômica, política e cultural do Brasil. 
Por isso, difunde campanhas de políticas 
públicas, organizações da sociedade civil 
sem fins lucrativos e movimentos sociais, 
dando voz a toda sociedade. Em 2014 
foram 6.183 inserções, que totalizaram um 
investimento de R$ 46.155.297,74.

“Cásper era um grande empresário da comunicação que deixou um 
legado importante para o país. Esse legado é o jornalismo edificante, 
de construção da cidadania e de permanente defesa da democracia. 
Para mim, dirigir o jornalismo da Gazeta representa, com muito prazer, 
dar continuidade a um trabalho de jornalismo de qualidade e com 
independência editorial.”

Dácio Nitrini, diretor de Jornalismo da TV Gazeta

#FCL70Anos

São Paulo: a grande personagem da Gazeta

Com classificação indicativa 100% livre, a TV Gazeta foi inaugurada em 25 de janeiro de 1970, 
data do aniversário da cidade de São Paulo e também dia de inauguração da Praça Roosevelt e 
do Estádio do Morumbi. 

Foi a primeira emissora montada com equipamento para transmissão em cores, teve também a 
primeira unidade para transmissão externa colorida e o primeiro equipamento de chroma-key e 
implantou o slow-motion (câmera lenta) na TV brasileira. 

Em 2014, a emissora entrou em uma nova fase. Voltou-se mais ainda para o público paulista, 
com o slogan: “TV Gazeta, mais perto de São Paulo”. A cidade passou a protagonizar no visual 
da emissora, desde as suas vinhetas e cenários até as chamadas de suas atrações.
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A Rádio Gazeta FM é reconhecida por sua programação musical 
diversificada e 100% brasileira. Com foco no ouvinte, informação 
e entretenimento caminham juntos na rádio, que ainda realiza 
diversos eventos, promoções e campanhas sociais 

Rádio Gazeta FM

E 
m um ano marcado por eleições, protestos 
e realização da Copa do Mundo, o time 
da Gazeta FM foi reforçado, tanto 

para a criação de boletins esportivos como de 
notas jornalísticas, pautas de entretenimento 
e prestação de serviços. A ideia era manter 
a programação interessante e informativa, 
reafirmando seu compromisso com a informação 
clara e isenta, legados de Cásper Líbero.

As novidades deram resultado: a rádio manteve-se 
entre as cinco emissoras mais ouvidas em São Paulo 
(SP), segundo dados do Ibope. É também primeiro lugar 
de audiência na zona sul da cidade e terceiro lugar 
na região do ABC e tem uma média de 2 milhões de 
ouvintes, a quinta maior audiência no Brasil. Além do 
primeiro lugar de audiência na internet na categoria 
Popular, de acordo com resultados da pesquisa realizada 
pelo Instituto Crowley Broadcast Analysis System.

“Temos uma equipe 
muito profissional, um 
jornalismo atuante, e 
os apresentadores são 
experientes. Procuramos 
estar sempre antenados com 
o que está acontecendo no 
mundo da informação, da 
música e do entretenimento, 
com o acompanhamento 
diário desses setores.”

Beto Rivera, superintendente da Rádio 
Gazeta FM
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O segredo do sucesso da Gazeta é o foco no ouvinte.  
As parcerias com gravadoras e artistas renomados, como 
Ivete Sangalo, Zezé di Camargo e Luciano, Luan Santana, 
Jorge e Mateus, entre outros, garantem a associação 
do público com os estilos musicais. Essa relação ainda é 
estreitada durante eventos como Projeto Verão, festas 
juninas e comemorações de aniversário das cidades. 

+ de 2 milhões de ouvintes em 2014

1.º Lugar de audiência na internet na categoria Popular, de acordo 
com o Instituto Crowley Broadcast Analysis System
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“Agradeço a toda equipe da 
Gazeta FM pela receptividade, 
pelo apoio e pelo carinho e por 
tudo que fizeram durante todos 
os dias da viagem.”

Maria Rosária de Moura, ganhadora da Promoção 
Chitãozinho e Xororó em Nova York (EUA)

A rádio tem investido cada vez mais na interatividade com o público. Sempre atenta às tendências 
tecnológicas e à mudança de comportamento da audiência, a equipe trabalhou para melhorar o 
relacionamento entre emissora e público. A Gazeta FM manteve atualizados e ativos os perfis nas mídias 
sociais mais acessadas pelos ouvintes: Twitter, Facebook, Youtube, Instagram e Google+. Além de atender 
aos pedidos dos fãs, a equipe produziu materiais exclusivamente para a internet, como fotos, vídeos e 
entrevistas. O número de acessos, interações e compartilhamentos teve um aumento superior ao esperado.

Facebook - 68,72% 
de crescimento 
no número de 
curtidas 

Twitter - 69,39% 
de crescimento 
no número de 
seguidores

“Agradecemos de coração 
por todo o carinho e por esse 
momento especial que vivemos 
ao lado de fãs e parceiros.”

Chitãozinho e Xororó sobre o apoio à turnê 
“Do tamanho do nosso amor”, no Town Hall, 
localizado na Broadway, na cidade de  
Nova York (EUA)
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Masculino

Feminino

Gênero36%

64%

11%

44%

45%
A-B

C

Classe social

D-E

Perfil dos ouvintes da Rádio Gazeta

Em busca da excelência

A Rádio Gazeta FM passou a utilizar efetivamente, em 
2014, as novas tecnologias e equipamentos disponíveis 
na Fundação Cásper Líbero. Isso permitiu que as produções 
se tornassem muito mais elaboradas, colaborando para o 
equilíbrio entre músicas, notícias e inserções comerciais. As 
parcerias entre todas as unidades de negócio da instituição 
ajudaram a rádio a intensificar a relação com outros veículos. 
Uma das grandes novidades do ano foi a exibição na TV 
Gazeta de entrevistas feitas na rádio, além da participação 
das equipes de jornalismo da rádio nos programas da 
emissora. As ações esportivas promovidas e divulgadas 
pela Gazeta Esportiva também tiveram espaço garantido 
na programação, assim como a difusão das campanhas de 
interesse filantrópico, como o Teleton, realizadas em parceria 
com a área de Cidadania Empresarial. 

#FCL70Anos

Instituída em 1976, a Rádio Gazeta FM tinha 
sua programação inicial voltada para a música 
erudita e clássica e, por mais de 20 anos, a 
emissora cultivou esse público. Acompanhando 
as tendências, a partir da década de 1990, a 
rádio se modernizou e passou a transmitir uma 
programação mais descontraída, fundamentada 
no entretenimento musical.

Dados do Ibope EasyMedia4 Radio Call.

10-19

20-29

Faixa etária

16%

16%

16%

28%

24%
30-39

40-49

+50
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O Grupo de Cidadania Empresarial (GCE) visa desenvolver e 
incentivar ações de cidadania por meio de iniciativas próprias  
ou de parcerias, promovendo o comportamento cidadão entre  
os funcionários da Fundação Cásper Líbero, contribuindo para  
o desenvolvimento social de comunidades atendidas 

Grupo de Cidadania Empresarial

A Fundação Cásper Líbero e o Centro Social Nossa Senhora do 
Bom Parto (A Nossa Casa) desenvolvem, há 16 anos, diversas ações 
que buscam contribuir para a formação socioeducativa e o resgate 
da cidadania de crianças e jovens. A parceria realiza atividades 
que visam estimular o raciocínio, a lógica e o convívio social, 
por meio de oficinas recreativas e culturais focadas nos valores 
humanos, orientação vocacional, aulas de informática e cursos 
profissionalizantes (realizados com apoio do Senai), estimulando 
o gosto pela leitura e pela escrita e aumentando a autoestima e a 
comunicação interpessoal.

A 
tualmente, o GCE possui dez entidades 
cadastradas e outras parceiras, que 
atuam em temas como educação, 

esporte, lazer e cultura para crianças e 
adolescentes. 

Durante todo o ano de 2014, o Grupo atuou junto 
às organizações cadastradas realizando palestras, 
campanhas de doação e conscientização e difusão. 
As entidades parceiras também foram visitadas 
a fim de serem firmados novos compromissos, 
atendendo assim a real necessidade de cada 
uma delas na luta pelos diretos de crianças, 
adolescentes e cidadãos que, principalmente,  
se encontram em situação de risco.

Entrega de diplomas de  um 
dos cursos  de capacitação
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Em 2014, uma dessas iniciativas, o 
Projeto de Desenvolvimento Emocional 
e Educacional para Crianças e Jovens, 
teve como objetivo intensificar o hábito 
de leitura e abordou temas transversais 
relacionados à realização da Copa do Mundo 
de futebol. Com aulas práticas e teóricas, 
os alunos puderam participar de rodas 
de leitura, conhecer todos os processos 
que envolvem a produção de livros e 
revistas, preparar comidas típicas de países 
participantes da competição esportiva e, 
conhecer as tradições e culturas desses 
locais. No total, 120 crianças, de 6 a 14 
anos de idade, são atendidas. 

“Nosso objetivo é dar 
ferramentas para que as 
crianças sejam protagonistas 
de sua própria história e, a 
cada dia, elas nos mostram que 
devemos continuar acreditando: 
a educação tem um poder de 
transformação incrível.”

Márcia Firmo, analista de Projetos Sociais  
e Cidadania Empresarial
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“Somos imensamente gratos, pois sem esse apoio não 
teríamos conseguido contribuir para a mudança de vida de 
várias pessoas. Hoje, são 120 crianças e adolescentes e 90 
famílias apoiados pelos nossos projetos, que levam alegria a 
muitos que precisam da nossa solidariedade.”

Magno Carlos Maciel, coordenador da CEC Nossa Casa

Programas desenvolvidos para a comunidade

Entidade Atividade Beneficiários

Creche Coração de Maria 
Atende 120 crianças, de 2 a 4 anos

Palestra “Adaptação e choro”, com objetivo de orientar os pais e 
familiares sobre como escolher a creche/escola e agir no período 
de adaptação.

96 participantes

Palestra “Violência doméstica infantil”, com o objetivo de 
orientar pais e familiares sobre danos provocados na vida das 
crianças e da família. 

89 participantes 

Centro Educacional Comunitário 
São Francisco (CECSF) 
Atende crianças e adolescentes de 
6 a 16 anos 

Palestra “Tráfico humano”, com o objetivo de alertar e 
conscientizar crianças e adolescentes sobre esse tema. 

93 participantes 

Nossa Casa Pastoral
Assistência a crianças e 
adolescentes de 6 a 16 anos

Continuidade do projeto que visa ao desenvolvimento 
educacional de jovens, abordando temas como a realização da 
Copa do Mundo e seus assuntos correlatos – costumes, cultura e 
culinária típica dos países participantes, entre outros –, redação 
de uma revista sobre o tema e, por fim, um projeto de incentivo à 
leitura, com a  doação da coleção “Diário de um Banana”. 

120 participantes 

Grupo de Apoio ao Adolescente 
e à Criança com Câncer (GRAACC) Difusão da campanha McDia Feliz (Instituto Ronald McDonald). 

Dorina Nowill
Apoio à campanha Nota Fiscal Dorina Nowill, que tem como 
objetivo receber doações de pessoas físicas e jurídicas que não 
solicitam CPF ou CNPJ nas notas. 

Projeto Fundação Casa

Divulgação de eventos esportivos da Fundação Casa nos 
meios de comunicação da Fundação Cásper Líbero, a fim de dar 
visibilidade ao trabalho de reabilitação da instituição e sobre a 
descoberta de novos talentos do esporte. 

Escola Senai Apoio à realização da 9.ª Turma do curso profissionalizante 
voltado a jovens que desejam ingressar no mercado de trabalho. 

25 participantes 

Centro de Voluntariado  
de São Paulo

Divulgação de palestras para voluntários no Suplemento  
de Cidadania e no site www.fcl.com.br/cidadaniaempresarial. 
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Difusão e apoio à filantropia

O Grupo de Cidadania Empresarial viabiliza meios para difusão do comportamento cidadão e de projetos sociais utilizando os 
recursos de mídia existentes na Fundação Cásper Líbero, como a TV e Rádio Gazeta (AM e FM), além do Suplemento de Cidadania.

Disponível em versão digital e impressa, o suplemento é elaborado pelos funcionários e estagiários do jornal A Gazeta Esportiva e 
tem como foco a divulgação de ações de cidadania voltadas para a prática esportiva e eventos promovidos para atletas especiais.

Campanhas de difusão

Ministério da Saúde Campanha de Combate à Dengue Rádio Gazeta FM

Ministério da Saúde
Campanha Pronatec – Agente Operador e Eletricista Rádio Universitária

Campanha Transformação – Atleta na Escola Rádio Universitária

Fundação Cásper Líbero
Campanha Água TV Gazeta

Campanha UP Roubos TV Gazeta

Centro dos Hemofílicos do Estado de São Paulo Campanha institucional TV Gazeta

Lar da Infância de Nice Campanha institucional TV Gazeta

Apae
Campanha Fumcad Rádio Universitária

Campanha institucional TV Gazeta/web

Fundação Abrinq
Campanha Adote um Sorriso Rádio Universitária

Campanha Onde Tem Esse Selo, Tem Educação TV Gazeta

GRAAC

Campanha institucional TV Gazeta

Campanha 14.ª Corrida e Caminhada TV Gazeta

Campanha McDia Feliz Rádio Gazeta AM/FM

Federação Brasileira de Associações de Fiscais de 
Tributos Estaduais

Campanha Prêmio Nacional de Educação Fiscal TV Gazeta

Instituto de Tratamento do Câncer Infantil Campanha institucional TV Gazeta

Abrale Campanha Show Beneficente Rádio Gazeta FM

Aesp Campanha Rádio Pirata
Rádio Universitária 
Rádio Gazeta FM

A Nossa Casa Pastoral Campanha institucional TV Gazeta

Creche Coração de Maria Campanha institucional TV Gazeta

Centro Comunitário São Francisco Campanha institucional TV Gazeta

Fundação Dorina Nowill para Cegos Campanha Dia Mundial da Visão Rádio AM

AACD
Campanha Teleton TV Gazeta/web

Campanha Vida é Movimento TV Gazeta/web

Hospital do Câncer de Barretos Campanha Direito de Viver TV Gazeta/web

Fundação Pró-Sangue Campanha Donation Week TV Gazeta/web

Associação Mix Brasil Campanha Promoção Cultural TV Gazeta/web
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Mobilização e conscientização do 
público interno

A área também busca estimular constantemente os 
colaboradores a adotarem uma postura mais responsável 
quanto à utilização de recursos naturais e demais insumos 
para a realização de suas tarefas. Por meio da sensibilização 
e da mobilização, o GCE desenvolve diversas atividades 
voltadas ao consumo consciente e à sustentabilidade.

• 33.246 toneladas de resíduos, como papel, plástico, 
papelão, alumínio e sucata, foram recicladas em 2014.

• 440 litros de óleo de cozinha foram encaminhados 
ao Instituto Triângulo, para confecção de sabão.

• 3.658 lâmpadas fluorescentes foram enviadas para 
a descontaminação.

As campanhas de conscientização aconteceram em vários 
momentos do ano de 2014. No Carnaval foram abordados os 
seguintes temas: consumo excessivo de bebidas alcoólicas, 
importância da água para hidratação, revisão de veículos para 
viagens e importância do uso da camisinha como medida 
preventiva às doenças sexualmente transmissíveis. Já a 
doação de sangue foi estimulada e contou com a participação 
de 80 pessoas, que arrecadaram 65 bolsas. A Campanha do 
Agasalho, realizada em parceria com o Governo do Estado de 
São Paulo, doou mais de 1.500 peças, e pelo décimo sexto 
ano consecutivo a Sacolinha de Natal, que teve como tema 
“Atitudes constroem sorrisos”, beneficiou cinco instituições.

Prêmio Construindo a Nação

Valorizar e incentivar ações desenvolvidas por 
escolas públicas e privadas, estaduais e municipais, 
que solucionem os problemas das comunidades em 
que estão inseridas: esse é o objetivo do Prêmio 
Construindo a Nação. Promovido há 13 anos em 
parceria com o Instituto Cidadania, a iniciativa 
reconhece projetos sobre temas como violência, drogas, 
promoção da saúde e campanhas educativas. Além 
de a FCL ser parte no Júri, os estudantes da faculdade 
participam auxiliando na produção do evento. Os 
professores das escolas vencedoras recebem bolsas 
de estudo em cursos de pós-graduação na Faculdade 
Cásper Líbero.

Em 2014, a Comissão da 
Faculdade Cásper Líbero 
analisou 499 pedidos de 
bolsas de estudo.

Vencedores do prêmio em 2014
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• Homenageada na categoria Ouro do evento 
Parceiros de Visão, promovido pela Fundação 
Dorina Nowill para Cegos. A iniciativa reconhece e 
valoriza empresas que apoiam os seus projetos.

• Homenageada pelo Banco de Sangue, por arrecadar 
250 bolsas em três anos de parceria.

Reconhecimento

Se o objetivo do GCE é desenvolver e incentivar ações de cidadania e contribuir para o desenvolvimento 
social das comunidades atendidas, em 2014 o grupo caminhou a passos largos para cumprir sua missão. 
E, por esse motivo, a Fundação Cásper Líbero recebeu dois reconhecimentos importantes:

#FCL70Anos

O Grupo de Cidadania Empresarial da Fundação Cásper Líbero foi formado em 1999 por 
profissionais de diferentes áreas para coordenar projetos sociais e incentivar o comportamento 
cidadão dentro e fora da FCL. Sua missão é desenvolver programas socioeducativos que dão 
condições adequadas e melhorias para a qualidade de vida de crianças, adolescentes e adultos. 
Dessa forma, permite a interação e a motivação para a construção do conhecimento e de 
novas oportunidades com foco na educação, além do fomentar e articulação de atividades de 
responsabilidade social.
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Superintendência de Recursos Humanos

D
urante o ano, campanhas 
internas voltadas a cuidados 
com a saúde, prevenção e 

conscientização foram fortemente 
incentivadas. Os sistemas operacionais 
e controles que colaboram para a 
gestão de pessoas da Fundação Cásper 
Líbero foram atualizados e estão 
sempre de acordo com o que há de mais 
moderno e inovador no setor.

A área tem a premissa de identificar 
e reter talentos, promovendo o 
sentimento de pertencimento de seus 
colaboradores, a valorização e seu 
desenvolvimento pessoal e profissional.  
Nessa linha, promoveu um amplo 
trabalho de atualização e descrição de 
cargos, efetuando 63 promoções.

A equipe de recrutamento e seleção 
atuou fortemente com o objetivo de 
contratar novos profissionais e realizou 
a admissão de 111 pessoas, que 
se juntam a uma equipe motivada e 
experiente. No total, a Fundação Cásper 
Líbero fechou o ano de 2014 sendo 
formada por 997 profissionais.

Voltada ao desenvolvimento de pessoas e equipes, a 
Superintendência de Recursos Humanos teve, em 2014, um 
ano dedicado ao apoio de gestores e à formação e ao bem-
estar de seus colaboradores
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“A Fundação Cásper Líbero busca 
oferecer oportunidades a jovens, sem 
perder de vista sua tradição e seu 
reconhecimento. Para isso, mescla a 
eles profissionais mais experientes, o 
que promove uma intensa e rica troca 
de conhecimentos.”

Carmem Amoeiro Vispo, superintendente de 
Recursos Humanos da Fundação Cásper Líbero

Área busca promover o 
desenvolvimento profissional e 
pessoal de seus colaboradores.
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O perfil de quem faz a FCL

A Fundação Cásper Líbero preza por determinadas características quando da contratação de seus funcionários: 
saber trabalhar em equipe e ter bom relacionamento interpessoal, ética, boa qualificação, formação técnica, 
graduação na área, iniciativa e criatividade. 

Em uma organização que atua em prol da ética e da cidadania, a promoção da diversidade acontece naturalmente. 
Os benefícios oferecidos foram mantidos, assim como a preocupação com a boa remuneração de seus 
colaboradores. A média salarial é compatível ou maior que o valor de mercado. Tempo de carreira, possibilidade de 
crescimento interno e estabilidade também são fatores fundamentais em todos os processos.

“A especialização tem 
sido muito proveitosa para 
minha carreira profissional. A 
oportunidade oferecida pela 
empresa permite um intenso 
networking. Receber uma bolsa 
de estudos também representa 
o reconhecimento do bom 
trabalho dentro da Fundação. 
Esse incentivo pode motivar 
ainda mais os colaboradores, já 
que oferece oportunidades de 
crescimento e implementação 
das habilidades desenvolvidas.”

Akio Uemura, colaborador há quatro anos e 
que, com apoio da FCL, se pós-graduou em 
Marketing e Comunicação Publicitária

Para o aprimoramento de seus colaboradores, 2.681 horas 
de treinamentos e capacitações foram oferecidas aos 
funcionários. A Fundação concedeu ainda 32 descontos 
e bolsas de estudo para a atualização de competências, 
sendo três bolsas na graduação e 11 na pós-graduação da 
Faculdade Cásper Líbero.

997 profissionais 
fazem parte da 
competente equipe 
da Fundação 
Cásper Líbero

2.681 horas de 
treinamentos 
e capacitações 
foram oferecidas 
em 2014

125 estagiários 
e 12 aprendizes 
compõem o time 
de colaboradores
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Formação dos colaboradores

Educação Básica Fundamental Ensino Médio

Completa Incompleta Completa Incompleta Completo Incompleto

Homens 11 7 28 27 216 40

Mulheres 2 1 3 3 34 8

Subtotal 13 8 31 30 250 48

Superior
Pós-graduação Mestrado Doutorado Total

Completo Incompleto

Homens 225 49 47 36 23 709

Mulheres 155 19 27 18 18 288

Subtotal 380 68 74 54 41 997

#FCL70Anos

Nos 70 anos da 
Fundação Cásper Líbero, 
a Superintendência de 
Recursos Humanos se 
preocupou em garantir 
que a ética, a excelência e 
a cidadania, ideais de seu 
instituidor, fossem mantidas, 
transformando a FCL em 
uma instituição responsável 
socialmente com públicos 
internos e externos. Sempre 
de olho no futuro, a área 
busca a renovação e a 
integração entre jovens e 
profissionais renomados.

Idade 18 a 30 31 a 45 45 Total

Homens 158 282 269 709

Mulheres 101 102 85 288

Total 259 384 354 997

Raça/Cor Branca Amarela Parda Negra Indígena Total

Homens 477 21 156 53 2 709

Mulheres 222 16 37 10 3 288

Total 699 37 193 63 5 997

Perfil dos colaboradores FCL
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Superintendência Patrimonial

P
aralelamente, foram investidos recursos para minimizar 
os efeitos da crise hídrica, com ações de uso consciente 
da água além de outras iniciativas. Nos banheiros 

foram instalados vasos mais eficientes, reguladores de 
pressão nas torneiras e um novo sistema de bombas, capaz de 
otimizar o abastecimento e o descarte de dejetos. Campanhas 
internas de conscientização foram veiculadas, apresentando 
aos funcionários as medidas implementadas e a importância 
de efetivar as solicitações de serviço por meio do Centro de 
Atendimento Patrimonial (CAP) para que, com o auxílio de 
todos, os especialistas da área possam atuar rapidamente em 
qualquer ambiente, minimizando as perdas nos sistemas da FCL. 

Em 2014, por meio das inciativas de Pesquisa e 
Desenvolvimento, foram testados sistemas autônomos 
de iluminação em ambientes cuja incidência de sol é muito 
presente, tecnologia em LED e automação dos sistemas de 
descarte. Todas essas iniciativas tornarão o Edifício Cásper 
Líbero mais eficiente, confortável e sustentável.

Com todas essas medidas, já adotadas, a Superintendência 
Patrimonial, com o apoio de todos os colaboradores 
da organização, conseguiu reduzir expressivamente o 
desperdício e o consumo de água e energia. O objetivo é 
tornar, ano a ano, os sistemas mais seguros e ecoeficientes.

A Superintendência Patrimonial é responsável pelo planejamento, gerenciamento, coordenação e monitoramento 
das unidades de negócio da Fundação Cásper Líbero, no que diz respeito aos processos de gestão de bens 
imobiliários, móveis, automotores e semoventes – além de gerenciar e controlar as ações preventivas e corretivas 
de segurança pessoal e das instalações e assegurar o asseio e a conservação dos ambientes de circulação e 
trabalho. Todas as medidas tomadas consistem na avaliação de cada bem, conhecendo sua natureza, funções e 
relações com a capacidade produtiva, a fim de garantir a eficiência operacional de cada unidade.

Segurança em primeiro lugar

Ainda no ano de 2014, a FCL adotou os check lists de 
manutenção, que consistem em listas que guiam o funcionário 
responsável pela ronda e informa quais itens devem ser verificados 
em cada ambiente, apontando possíveis irregularidades. 

A criação desse documento tem por finalidade identificar 
antecipadamente situações de risco, priorizando as 
manutenções preventivas, otimizando o tempo e o investimento 
por meio de ações planejadas, a segurança, o aporte financeiro e 
o conforto de todos os usuários.

Sala abriga 
acervo com 
peças originais 
usadas por 
Cásper Líbero

Em 2014, diversas ações foram promovidas para assegurar o 
perfeito funcionamento das instalações, como: recuperação da 
torre, restauração do painel Gazeta, reforma da quadra no sexto 
andar, construção de dois novos vestiários, realocação dos centros 
acadêmicos e da atlética e instalação da nova área de mídias digitais 
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Um telhado verde em plena  
Avenida Paulista

Ainda em 2014 foi inaugurado o primeiro telhado verde da 
Avenida Paulista. Localizado sobre a laje no terceiro andar, o 
jardim possui um moderno método que reduz o sobrepeso e 
mantém as plantas com pouca quantidade de terra. Nele estão 
espécies vegetais da Mata Atlântica e do Cerrado, presentes na 
avenida antes da ocupação por edifícios.

#FCL70Anos

O Edifício Gazeta é a quinta sede do grupo, 
desde a criação de A Gazeta, em 1906.

É o maior patrimônio físico da Fundação Cásper 
Líbero. Localizado na Avenida Paulista, possui 
14 andares e 68 mil m2 de área construída, 
que abrigam todas as unidades de negócio da 
organização.

Na base do prédio estão dois símbolos: o painel 
Gazeta, idealizado pelo jornalista Fernando 
Lemos e executado pelo seu irmão, o arquiteto 
Carlos Lemos, e a famosa escadaria, com seus 
32 degraus. No alto estão presentes outros 
dois símbolos da entidade: a torre da TV Gazeta 
e Rádio Gazeta FM, com 85 metros, e a sirene 
– símbolo do jornal A Gazeta e da memória de 
Cásper Líbero, que é ouvida diariamente por 
todos, ao meio-dia, no coração da avenida mais 
famosa de São Paulo.

Em 2014, na celebração dos 70 anos da FCL, 
dois desses quatro marcos da cidade passaram 
por revitalizações. Em um primeiro momento a 
torre e, depois, em parceria com a Red Bull, o 
painel, que, pela primeira vez na história, pôde 
ser escalado por atletas profissionais durante o 
evento Red Bull Selva de Pedra, que integrou as 
atividades da 8.ª Virada Esportiva de São Paulo.

“O objetivo da nossa área é fazer com 
que o nome de Cásper Líbero seja sempre 
lembrado. Por isso, fazemos questão de 
preservar a sala que leva o seu nome, onde 
estão presentes todas as peças originais 
usadas por ele. É um local usado apenas 
para ocasiões especiais e que visa manter 
a memória de Cásper sempre viva.”

Angela Esther de Oliveira, superintendente patrimonial da 
Fundação Cásper Líbero
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Superintendência Administrativa
Mesmo em um ano marcado por uma recessão 
econômica e um cenário político intenso, a Fundação 
Cásper Líbero conseguiu, em 2014, executar os 
objetivos e metas estipuladas em seu budget

A
administração da FCL se esforçou para 
cumprir o orçamento, aplicando seus 
recursos de acordo com os parâmetros 

estipulados pelos executivos e pela equipe 
especializada. Os investimentos, que foram menores 
do que no exercício anterior, somaram R$ 3 milhões. 
Vale lembrar que as receitas da instituição são 
originárias da comercialização de espaços publicitários 
nos veículos de comunicação, mensalidades de alunos 
da Faculdade e aluguéis de imóveis.

“Em 2014, a despeito 
da retração do mercado, 

conseguimos equilibrar nossas 
contas e manter investimentos, 
o que reforça a imagem de uma 

organização que possui uma 
gestão séria, comprometida 
com a transparência e com 

forte compromisso com seus 
stakeholders.”

Maria Cristina de Paula Abreu 
superintendente Administrativa e  

Financeira da Fundação Cásper Líbero

O grande desafio foi dar continuidade 
aos investimentos na TV Gazeta, 
na Faculdade e em seu patrimônio 
de forma equilibrada, em todas as 
unidades de negócio. Essa perspectiva 
esteve sempre alinhada ao que 
foi previsto pelos elementos de 
governança, sendo todas as contas 
auditadas externamente e aprovadas 
pelo Conselho Curador. 
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Investimento em tecnologia

A Fundação Cásper Líbero tem dedicado, nos últimos anos, investimentos e esforços importantes 
para a área de Tecnologia da Informação. Além de novos equipamentos e softwares, a organização 
priorizou a presença nas mídias digitais e novos sites foram criados para suas áreas de negócio, além 
de aplicativos que facilitam a navegação no celular. Todas essas estratégias seguem as premissas 
deixadas por Cásper Líbero: transparência e acesso à informação de qualidade e confiabilidade. 

Com a audiência cada vez mais pulverizada em diversas telas – ora no celular, ora na TV –, a equipe da 
FCL se esforça diariamente para aproximar os leitores e espectadores de suas produções favoritas. 
A ideia é promover a interação, aumentando o engajamento das pessoas, via web, TV ou rádio, 
transformando o conteúdo em algo ainda mais relevante para seus públicos-alvo. 

“Diante da nova tendência das mídias 
sociais, a FCL decidiu entrar nesses canais e 
possibilitar que a audiência seja impactada 
independentemente da mídia onde esteja. 
Para mim, é muito gratificante fazer parte 
desse projeto, já que a FCL tem um histórico 
importante nos meios de comunicação 
do Brasil, e essa iniciativa representa um 
importante passo no processo de inovação 
da empresa.”

David Verzolla, gerente de TI 
e responsável pelas mídias 
digitais e pelo site da FCL
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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.
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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.

70 Anos da FCL

A Fundação Cásper Líbero 
completa 70 anos de 
existência, preservando sua 
memória e valorizando seus 
princípios, sempre de olho 
no futuro e nas inovações.

90 da São Silvestre

Ainda em 2014, a 
corrida de São Silvestre 
completou 90 anos. A 
prova é uma das principais 
corridas de rua do mundo.

Novidades

A TV Gazeta de São Paulo é a primeira emissora do 
Brasil a exibir sua programação em vídeo 24 horas no 
Twitter, em tempo real. A emissora ainda mudou de 
visual e passou a ter o slogan “Mais perto de São Paulo”. 
Com nova logomarca, assumiu a proposta de fazer uma 
televisão voltada à capital paulista.

2014 – Um ano de celebrações
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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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1. Base de cálculo 2014 Valor (mil reais) 2013 Valor (mil reais)

Receita líquida (RL) 169.399 168.709

Resultado operacional (RO) -36.055 13.375

Folha de pagamento (FPB) 112.386 105.253

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

Alimentação 7.237 6,438 4,27 6.488 6,16 3,84

Encargos sociais compulsórios – – – – – –

Previdência privada – – – – – –

Saúde 9.808 8,72 5,78 8.942 8,49 5,3

Segurança e saúde no trabalho 36 0,03 0,02 89 0,08 0,05

Educação 460 0,40 0,27 300 0,28 0,17

Cultura – – – – – –

Capacitação e desenvolvimento profissional 222 0,19 0,13 309 0,29 0,17

Creches ou auxílio-creche 81 0,07 0,04 72 0,06 0,04

Participação nos lucros ou resultados – – – – – –

Outros 1.181 1,05 0,69 1.222 1,61 0,72

Total – Indicadores sociais internos 19.025 16,92 11,23 17.433 16,55 10,32

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

Educação 2.320 -6,4 1,36 1.610 12,03 0,45

Cultura – – – – – –

Saúde e saneamento – – – – – –

Esporte – – – – – –

Combate à fome e segurança alimentar – – – – – –

Outros 84 -0,23 0,04 9.3 0,69 0,05

Total das contribuições para a sociedade 47.850 -132,71 28,24 48.821 365,01 35,19

Tributos (excluídos encargos sociais) – – – – – –

Total – Indicadores sociais externos 50.254 -139,38 29,66 50.542 377,8 29,95

4. Indicadores do corpo funcional

N.º de empregados(as) ao fim do período 997 970

N.º de admissões durante o período 111 109

N.º de empregados(as) terceirizados(as) 107 100

N.º de estagiários(as) 125 103

N.º de empregados(as) acima de 45 anos 354 345

N.º de mulheres que trabalham na empresa 288 281

% de cargos de chefia ocupados por mulheres 22,92% 27%

N.º de negros(as) que trabalham na empresa 63 64

% de cargos de chefia ocupados por negros(as) 3,13% 2%

N.º de pessoas com deficiência ou necessidades especiais 34 34

5. Informações relevantes quanto ao exercício da  
cidadania empresarial 2014 Metas 2013

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

N.º total de acidentes de trabalho 3 6

Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela empresa  
foram definidos por: (   ) direção (X) direção

e gerências
(   ) Todos(as) os(as) 
empregados(as) (   ) direção (X) direção

e gerências
(   ) Todos(as) os(as)
empregados(as)

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

(   ) direção
 e gerências

(X) Todos(as) os(as)
empregados(as)

(   ) todos(as)
+ Cipa

(   ) direção
 e gerências

(X) Todos(as) os(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

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) apoia (   ) organiza e 

incentiva (   ) não se envolverá (X) apoiará (   ) organizará e 
incentivará

Balanço Social 
Anual 2014
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N.º de negros(as) que trabalham na empresa 63 64

% de cargos de chefia ocupados por negros(as) 3,13% 2%

N.º de pessoas com deficiência ou necessidades especiais 34 34

5. Informações relevantes quanto ao exercício da  
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Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa – –

N.º total de acidentes de trabalho 3 6
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responsabilidade social e ambiental adotados pela empresa:

(   ) não são 
considerados (X) são sugeridos (   ) são exigidos (   ) não serão 
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Quanto à participação de empregados(as) em programas de  
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incentiva (   ) não se envolverá (X) apoiará (   ) organizará e 
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