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

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.

Nossos valores

Missão

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 afina-
da 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.
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Imagem da capa: Cásper 
Líbero, idealizador da 
Fundação que leva seu nome 
e responsável por alguns dos 
mais importantes veículos 
de comunicação do Brasil.
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mensagem do presidente

Papel social 
Trabalhamos para que 
nossa prática diária seja um 
instrumento de prestação  
de serviços à comunidade  
e de apoio à cultura brasileira

Prestes a completar 70 anos, o sonho 
idealizado pelo jornalista Cásper 
Líbero mantém-se vivo em todas as 
ações que realizamos. Ao longo desse 
período, a Fundação Cásper Líbero 
amadureceu e conquistou reconhe-
cimento pelo papel que desempenha 
na sociedade. Somos muito mais do 
que um grupo de comunicação e uma 
escola de ensino superior. Temos 
orgulho de contribuir com a constru-
ção de uma sociedade mais justa e 
igualitária por meio da produção de 
conteúdo de qualidade e da formação 
de profissionais que têm na ética seu 
mais importante princípio.

Os valores são a base do caminho que 
escolhemos trilhar. Nossa história 
é fruto da visão e do pioneirismo de 
nosso fundador. Por isso, procuramos 
não perder de vista nossa tradição e o 
entendimento claro de quem somos e 
aonde queremos chegar. Acreditamos 
no investimento em excelência, no 

fortalecimento da ética e na integra-
ção de nossas equipes.

A cada ano, nosso papel social fica 
mais forte. Trabalhamos para que 
nossa prática diária seja um instru-
mento de prestação de serviços à 
comunidade e de apoio à cultura 
brasileira. Acreditamos que essa é 
a forma pela qual podemos fazer a 
diferença no desenvolvimento do 
País e na vida de cada cidadão.

Este relatório qualifica nossas práti-
cas e faz com que nossos valores se 
tornem tangíveis. Representa nosso 
compromisso público e social e vai 
além de questões de comunicação 
e transparência, sempre tão caras 
para nós. Mais do que tudo, é a satis-
fação do dever cumprido. 

Paulo Camarda
Presidente do Conselho Diretor
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mensagem do superintendente

Formação para a vida 
Desejamos inspirar atitudes 
que continuem a fazer a 
diferença na sociedade

Somos uma instituição sólida, eco-
nomicamente estável e em pleno 
desenvolvimento. O aprimoramento 
das relações com nossos públicos de 
relacionamento, o compromisso com 
a comunidade e nossos investimen-
tos nas unidades de negócios reve-
lam que temos caminhado a passos 
largos. Somos pioneiros na busca por 
soluções que transformem para me-
lhor a sociedade em que vivemos e 
temos confiança para abraçar nossa 
missão em tempos cada vez mais de-
safiadores. Para isso, atuamos com 
foco no presente, mas sem perder 
de vista o compromisso de estar à 
frente do nosso tempo.

Durante nossa longa trajetória, 
enaltecemos e ampliamos o legado 
de Cásper Líbero, colaborando para 
a formação de milhares de profissio-
nais que têm como essência a atua-
ção cidadã, responsável e empreen-
dedora. Não se trata apenas de uma 

educação formal e acadêmica, e sim 
de uma formação para a vida. Por 
meio da crença e da vivência diária 
dos nossos valores, desejamos ins-
pirar atitudes que continuem a fazer 
a diferença na sociedade.

Neste Relatório de Atividades, apre-
sentamos nosso compromisso com a 
cidadania e a responsabilidade social. 
As informações não se restringem 
apenas àqueles que estão próximos 
de nós no dia a dia, mas a todos que 
acreditam no papel da Fundação 
Cásper Líbero como promotora de in-
formação, educação e solidariedade. 
Isso nos motiva, diariamente, a fazer 
um trabalho cada vez melhor.

Sérgio Felipe dos Santos
Superintendente geral
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perfil

Nossos valores 
A Fundação Cásper Líbero 
(FCL) é a materialização 
do sonho do jornalista 
Cásper Líbero de criar um 
grupo de comunicação que 
prezasse por qualidade, 
progresso e a construção de 
uma sociedade mais justa

Hoje, a Fundação tem forte presença 
em comunicação (rádio, televisão e 
internet), além de ser a responsável 
pela manutenção de uma das prin-
cipais escolas de comunicação da 
América Latina. A faculdade forma 
profissionais em Jornalismo, Rádio e 
TV, Publicidade e Relações Públicas, 
equilibrando conhecimentos técnicos 
e teóricos relativos à informação e 
à comunicação de ideias — com tra-
dição no Jornalismo —, o ensino de 
humanidades, história e filosofia, da 
língua portuguesa e de seus usos.

Localizada em uma das principais 
vias da cidade de São Paulo, a 
Avenida Paulista, a Fundação 
Cásper Líbero é concessionária da 
TV Gazeta, canal 11, das Rádios 
Gazeta AM e FM, proprietária do site 
GazetaEsportiva.Net e mantenedora 
da Faculdade Cásper Líbero. Para 
incentivar o comportamento cidadão, 

dentro e fora da instituição, foi cria-
do o Grupo de Cidadania Empresarial, 
estrutura voltada para o apoio a 
projetos sociais e difusão de informa-
ções de organizações e instituições 
sem fins lucrativos.

Todas as unidades atuam em sintonia 
e apoiam iniciativas de cidadania e 
de prestação de serviços de inte-
resse público, garantindo o cumpri-
mento das diretrizes estabelecidas 
pelo nosso fundador. Os veículos 
de comunicação destinam espaços 
à difusão de ações de entidades 
assistenciais e divulgam campanhas 
de utilidade pública. Essa integração 
também é percebida nas atividades 
da faculdade, em que os estudantes 
podem testar seus conhecimentos 
e exercitar suas habilidades com 
o apoio da tecnologia e dos profis-
sionais dos veículos da Fundação, 
agregando valor à sua formação.
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Sede da Fundação Cásper 
Líbero, na Avenida Paulista, 
em São Paulo: difusão de 
informações para vários 
estados brasileiros.
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O pioneirismo é um dos valores que 
marcam a trajetória da Fundação. A 
faculdade foi a primeira escola de 
jornalismo do País, estabelecida 
em 1947. O jornal A Gazeta, que 
circulou por mais de 70 anos, foi o 
primeiro a publicar uma foto colori-
da e a contar com um suplemento 
esportivo – A Gazeta Esportiva, em 
1928. Com a evolução dos meios 
de comunicação e o acirramento da 
concorrência, A Gazeta Esportiva 
tornou-se, em 2001, um veículo 
totalmente on-line, o primeiro jornal a 
promover essa mudança, passando a 
se chamar GazetaEsportiva.Net.

Esse e outros valores estabelecidos 
por Cásper, como ética, excelência 
e cidadania, seguem como compro-
missos diários, intrínsecos à rotina de 
trabalho, guiando as nossas ações e 
colocando em prática a nossa missão.

As unidades de negócio

GazetaEsportiva.Net
Especializado em esportes e  
coberturas em tempo real, deri-
vou do jornal A Gazeta Esportiva. 
Primeiro grande jornal impresso 
a ser editado eletronicamente, a 
partir de 2001. É responsável pela 
Gazeta Press, agência que distri-
bui conteúdo para jornais, portais 
e editoras no Brasil e no exterior, 
e pela organização da Corrida 
Internacional de São Silvestre.

Rádio Gazeta FM
Uma das cinco mais ouvidas da 
cidade de São Paulo e Região 
Metropolitana, eleita a rádio mais 
ouvida da internet no Brasil, em 
2012, pelo Instituto Crowley 
Broadcast Analysis System. 
Dissemina informação e entreteni-
mento para cerca de 2 milhões de 
ouvintes, em média, por mês.

Faculdade Cásper Líbero
Primeira escola superior de 
Jornalismo do Brasil. Oferece 
formação de excelência em três 
outros cursos de comunicação social: 
Publicidade e Propaganda, Relações 
Públicas e Rádio e TV, além de 
mestrado e pós-graduação. Também 
possui a Rádio Gazeta AM, com pro-
gramação conduzida por alunos.

Rádio Gazeta AM
Conduzida pela Faculdade Cásper 
Líbero, transformou-se em uma rádio 
universitária, como instrumento de 
apoio à formação dos estudantes. 
Sua linha editorial é focada em 
diversidade e cidadania, envolvendo 
acessibilidade, esportes e inclusão 
social. Sua programação é disponibi-
lizada no site www.gazetaam.com.

TV Gazeta (canal 11)
Com alta tecnologia e fundamentada 
sob o tripé jornalismo, entretenimen-
to e esportes, tem uma programação 
com destaque para o conteúdo 
feminino e ao vivo, com classificação 
100% livre em toda a grade.

Grupo de Cidadania Empresarial
Promove a difusão de ações de orga-
nizações governamentais e não go-
vernamentais e de utilidade pública 
e coordena projetos sociais. Também 
incentiva o comportamento cidadão 
dentro e fora da Fundação.

As unidades de 
negócio da Fundação 
Cásper Líbero atuam 
de forma integrada 
na promoção da 
ética e da cidadania
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Destaques  
de 2012

Finanças 
em R$ mil

2011 2012

Receita líquida 143.826 154.901

Resultado operacional 8.712 9.769

R$ 6 milhões investidos  
em estrutura e equipamentos.

Mais de R$ 43 milhões revertidos 
em atividades filantrópicas e de 
interesse público.

2.731 alunos nos cursos de 
graduação e pós-graduação.

112 professores especialistas, 
mestres, doutores e pós-doutores.

GazetaEsportiva.Net:  
18 milhões de visualizações/mês.

TV Gazeta: 0,73 ponto de 
audiência, em média, com picos 
de 3,8 pontos.

Rádio Gazeta FM: 2 milhões  
de ouvintes por mês na  
grande São Paulo.

Funcionários 
total: 986

 Jornalistas e comunicadores
 Docentes
  Funções administrativas e outras

81%

11%

8%

Nossos recursos

As receitas da Fundação Cásper 
Líbero provêm da comercialização 
de espaços publicitários nos veículos 
de comunicação (cerca de 70% da 
receita anual), de mensalidades de 
alunos da Faculdade e de aluguéis 
de imóveis. Em 2012, essas receitas 
representaram um aumento de 7,5% 
em relação ao ano anterior.
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como nos posicionamos

Governança 
Seguimos os preceitos 
do nosso patrono de zelar 
pela ética e pela justiça 
acima de tudo. Nossa 
estrutura de governança 
assegura o cumprimento 
da legislação e demais 
normativas reguladoras 

As principais instâncias são o 
Conselho Diretor e o Conselho 
Curador. O primeiro é composto por 
três membros, eleitos pelo Conselho 
Curador. Suas funções são zelar pelo 
patrimônio da instituição, definir o 
plano de trabalho e o orçamento, 
ambos anuais, além de ser respon-
sável pelas decisões estratégicas e 
operacionais da entidade. 

A instituição dos dois conselhos se 
deu em 1968, sob a gestão do então 
diretor-presidente da Fundação, 
Octavio de Frias de Oliveira, com 
orientação do promotor de Justiça e 
curador de fundações José Maria de 
Mello Freire, a partir de uma reforma 
estatutária. Naquela época, a direto-
ria designou que cinco representan-
tes de instituições paulistas referên-
cias nos setores em que atuam – a 
própria Faculdade Cásper Líbero, a 
Universidade de São Paulo (USP), 

a Pontifícia Universidade Católica 
(PUC-SP), a Associação Comercial 
de São Paulo e a Santa Casa de 
Misericórdia de Bragança Paulista 

– fariam parte do Conselho Curador. 
Também integram essa instância oito 
personalidades com relevantes ser-
viços prestados a São Paulo e quatro 
representantes dos funcionários da 
Fundação, eleitos por votação secre-
ta e individual. Podem ser votados 
empregados com mais de cinco anos 
de atuação na Fundação, cabendo 
ao Conselho Curador escolher entre 
os três mais votados de cada setor. 
A participação dos conselheiros é 
espontânea e sem remuneração.

O Conselho Curador elabora seu 
Regimento Interno e aprova o do 
Conselho Diretor; elege os membros 
do Conselho Diretor; delibera sobre 
conflito de interesses e desliga mem-
bros do Conselho Diretor ou Curador; 
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A partir do Edifício Gazeta, na 
capital paulista, são transmitidos 
programas de televisão, rádio 
e conteúdo para internet.

altera o estatuto da Fundação, de-
pois de ouvido o promotor de Justiça 
Cível de Fundações; e designa audi-
tores independentes para acompa-
nhar as contas da Fundação. 

A Promotoria de Justiça Cível 
protege e fiscaliza as fundações em 
âmbito regional, podendo intervir a 
qualquer momento, conforme dispõe 
o art. 66 do Código Civil de 2002.

Comunicamos nosso desempenho 
anualmente, por meio do Balanço 
Patrimonial, publicado em jornal de 
grande circulação de São Paulo, e do 
Balanço Social Anual. Este último re-
lata as atividades desenvolvidas ao 
longo do ano com foco na comunida-
de. Também divulgamos a audiência 
de nossos veículos de comunicação 
e as ações realizadas com nossos 
diversos públicos de relacionamento, 
como colaboradores, alunos, clientes, 
fornecedores, governo e organiza-
ções não governamentais.

GESTãO 2011

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

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

Conselheiros
Alberto Rivera Vasques 
Angela Esther Oliveira 
Aníbal Horta Figueiredo 
Antonio Vico Manãs 
João José Marques 
José Luiz Proença 
Júlio Deodoro de Souza 
Luiz Roberto Gonçalvez 
Maria Cristina de Paula Abreu 
Marinês Rodrigues 
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 
Patrimonial: Angela Esther Oliveira 
Rádio Gazeta FM:  
Alberto Rivera Vasques 
GazetaEsportiva.Net:  
Júlio Deodoro de Souza

A estrutura de 
governança da 
Fundação Cásper 
Líbero conta 
com o apoio de 
representantes de 
cinco instituições 
paulistas que são 
referência em 
seus setores
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Superintendências — TV Gazeta
Geral: Silvio Alimari 
Programação: Marinês Rodrigues

Superintendências — Faculdade 
Cásper Líbero
Diretora:  
Prof.ª Dr.ª Tereza Cristina Vitali 
Vice-diretor:  
Prof. Dr. Wellington Wagner Andrade

GESTãO 2012

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

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

Conselheiros
Alberto Rivera Vasques 
Angela Esther Oliveira 
Aníbal Horta Figueiredo 
Antonio Vico Manãs 
João José Marques 
José Luiz Proença 
Júlio Deodoro de Souza 
Luiz Roberto Gonçalvez 
Maria Cristina de Paula Abreu 
Marinês Rodrigues 
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

Registros e títulos

Registrada no Conselho 
Nacional de Assistência 
Social (CNAS): processo de 
número 075.351/60, de 
07/10/1960, e recadas-
trada pelas Resoluções 
n.º 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): 
n.º 0289/SP/2000, em 
22/11/2000.

Última atualização estatuá-
ria: 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 primi-
tivo 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 secre-
tário-executivo do Conselho 
Nacional de Assistência 
Social (CNAS, processo n.º 
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 ape-
lação interposta pela Fundação. 
Dessa decisão houve recur-
so, o qual está pendente de 
julgamento.

Período de 2004 a 2009: 
renovados e emitidos os res-
pectivos 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 n.º 
71010.005181/2009-36).

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

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

Título de Utilidade Pública 
Municipal: decreto n.º 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

Superintendências
Geral: Sergio Felipe dos Santos 
Comercial:  
Luiz Fernando Taranto Neves 
Administrativa e Financeira:  
Maria Cristina de Paula Abreu 
Patrimonial: Angela Esther Oliveira 
Rádio Gazeta FM:  
Alberto Rivera Vasques 
GazetaEsportiva.Net:  
Júlio Deodoro de Souza

Superintendências — TV Gazeta
Geral: Silvio Alimari 
Programação: Marinês Rodrigues

Superintendências — Faculdade 
Cásper Líbero
Diretora:  
Prof.ª Dr.ª Tereza Cristina Vitali 
Vice-diretor:  
Prof. Dr. Wellington Wagner Andrade
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nossos negócios

Atuação abrangente 
Quando idealizada por 
Cásper Líbero, a Fundação 
deveria ter o objetivo de 
apoiar a construção de 
uma sociedade mais justa 
e desenvolvida, por meio 
da educação qualificada e 
da difusão de informações 
de forma ética e cidadã

Hoje, seguindo essas diretrizes, 
somos um dos maiores complexos 
de comunicação do País, reunindo 
canais de comunicação e uma escola 
superior de ensino de Comunicação 
Social. A Faculdade Cásper Líbero 
oferece quatro cursos de gradua-
ção (Jornalismo, Publicidade e 
Propaganda, Relações Públicas e 
Rádio e TV), além de programas de 
pós-graduação lato sensu e mestra-
do. De 1947, quando foi criada, até 
2012, passaram por nossas salas de 
aula mais de 15,5 mil alunos, reco-
nhecidos pelo mercado de trabalho 
pela excelência em suas formações.

Como grupo de comunicação, con-
trolamos alguns dos mais relevantes 
veículos da história da mídia no país. 
Ao longo desses quase 70 anos 
de Fundação, produzimos conteú-
do de qualidade para diferentes 

plataformas de comunicação, 
retratando a sociedade brasileira e 
os fatos importantes que aconte-
ceram no País e no mundo. Fazem 
parte da nossa estrutura a TV 
Gazeta, as rádios Gazeta AM e FM, 
o portal GazetaEsportiva.Net e a 
agência de notícias Gazeta Press.

Para incentivar o comportamento 
cidadão dentro e fora da instituição 
e viabilizar as parcerias firmadas 
com as organizações governa-
mentais e não governamentais, 
a Fundação possui uma área 
específica, o Grupo de Cidadania 
Empresarial (GCE), com o objeti-
vo de coordenar projetos sociais. 
Incentivamos também que nos-
sos colaboradores desenvolvam 
trabalhos voluntários e difundimos 
em nossos veículos campanhas de 
interesse público.

14 RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2012



Faculdade  
Cásper Líbero 
Pioneirismo 
e formação 
humana
Criada em 1947, como a 
primeira escola superior 
de Jornalismo do Brasil, a 
Faculdade Cásper Líbero 
oferece formação em 
outros três cursos da área 
da comunicação social – 
Publicidade e Propaganda, 
Relações Públicas e Rádio e 
TV –, cursos de mestrado e 
pós-graduação, cursos livres 
e de extensão universitária, 
além de um centro 
interdisciplinar de pesquisa
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Nossa metodologia está baseada 
na relação de ensino-aprendizagem 
como uma experiência estimulante 
e com embasamento sociocultu-
ral. Contribui para essa diretriz a 
integração da Faculdade com os 
veículos de comunicação da FCL, 
que auxiliam na formação dos 
alunos e possibilitam interação com 
o mercado. Mantemos salas de aula 
com número reduzido de alunos 
para facilitar a aprendizagem.

A qualidade no ensino se reflete nas 
avaliações feitas sobre a institui-
ção, como pelo Guia do Estudante 

– Melhores Universidades (Editora 
Abril), que em  2012 atribuiu quatro 
estrelas (em uma escala de 1 a 5) 
aos cursos de Jornalismo e de Rádio 
e TV e três estrelas aos cursos de 
Publicidade e Propaganda e de 
Relações Públicas.

Com um olhar atento para o futuro, 
buscamos seguir evoluindo. Entre 
nossos compromissos estão o proje-
to de reforma das matrizes curricu-
lares dos cursos de graduação, o 
investimento em comunicação insti-
tucional para ampliar nossa visibili-
dade, o fortalecimento de convênios 
com instituições internacionais e a 
modernização da infraestrutura.

Mais de 15,5 mil alunos  
formados
Os casperianos são reconhecidos 
no mercado pela excelência na 
formação. Já passaram por nos-
sas classes: Clóvis Rossi, Jânio 
de Freitas e Gilberto Dimenstein 
(articulistas e membros do 
Conselho Editorial da Folha de 
S.Paulo), Heródoto Barbeiro (Record 
News), Miriam Leitão (Rádio CBN), 

Carlos Nascimento (SBT), Antonio 
Augusto de Moraes Liberato – Gugu 
Liberato, Dora Kramer (O Estado 
de S. Paulo), Mariana Godoy (TV 
Globo) e Miguel Jorge (ex-ministro 
do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior e colaborador de 
O Estado de S. Paulo).

Ensino na prática
Em 2012, em uma parceria das 
coordenadorias de Rádio e TV e de 
Jornalismo com a TV Gazeta, insti-
tuímos o Núcleo de Criação, para 
ampliar a produção de conteúdo 
para os veículos de comunicação da 
Fundação, buscar novos talentos e 
criar projetos televisivos voltados ao 
público jovem. Essa ação faz parte 
da estratégia de fomentar novas 
ideias, valorizar os casperianos e 
rejuvenescer a programação.

Professores 
total: 112

 Pós-doutores
 Doutores
 Mestres
 Especialistas
 Graduados
 Livre-docentes

0,81%

33,92%

42,85%

14,28%

7,14%

0,81%

Em 2012, o Núcleo 
de Criação ampliou 
a participação 
dos alunos da 
Faculdade Cásper 
Líbero nos veículos 
da Fundação
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Uma rádio 
verdadeiramente 
universitária
Uma das principais atividades práticas dos estudantes da Faculdade 
ocorre nos estúdios da Rádio Gazeta AM. Os alunos atuam na progra-
mação da emissora ao lado de profissionais que fazem a apresentação 
dos programas. A atividade une a experimentação ao compromisso 
com a inclusão e a formação humanista. Em concordância com os 
valores da Fundação, a linha editorial segue o conceito de cidadania. 
Desenvolvemos  pautas com focos comunitários, integrando temas 
como acessibilidade, esportes e inclusão social, além de divulgar 
ações de entidades comunitárias, associações de bairros e instituições. 
Também promovemos oficinas de capacitação para radialistas comuni-
tários – como a parceria com a Rádio Comunitária Heliópolis, sediada 
em Heliópolis, em São Paulo – e visitas da comunidade à rádio e à sede 
da faculdade. 

A emissora é transmitida pela internet, e seu site (www.gazetaam.com) 
foi reformulado em 2012. O portal atende às necessidades de pessoas 
com deficiência auditiva e visual, com atividades como prestação de 
serviços e de leitura de meios impressos. Estamos elaborando um 
plano de integração com uso de legendas e interpretação de libras para 
pessoas com deficiência auditiva.

Vagas Inscritos

Jornalismo 200 1.645

Publicidade e Propaganda 200 757

Rádio e TV 90 326

Relações Públicas 150 344

Total 640 3.072

Em 2012, destacou-se a estreia  
do programa de entrevista  
A Máquina, com Fabrício Carpinejar, 
e do jornalístico Vem Comigo, no 
qual estudantes atualizam repor-
tagens que marcaram a carreira do 
jornalista Goulart de Andrade. Eles 
têm a oportunidade de testar seus 
talentos como repórteres, cinegrafis-
tas e produtores audiovisuais em um 
programa da TV aberta.

O concurso Minuto Cásper também 
é fruto da parceria entre a TV e a 
Faculdade e incentiva a produção de 
curtas-metragens, valorizando novas 
produções e talentos. Os melhores 
vídeos são exibidos nos intervalos 
comerciais da TV Gazeta.

Intercâmbios internacionais
Faz parte dos nossos objetivos estra-
tégicos ampliar o número de parcerias 
que agreguem valor às nossas ativida-
des. Em 2012, assinamos convênios 
de cooperação e intercâmbio de 
conhecimento com a Université Paris 
1 Panthéon-Sorbonne, da França, e a 
Universitá di Lingue e Scienze della 
Comunicazione (Iulm), da Itália.

Dois estudantes de Publicidade 
e Propaganda viajaram para 
Milão, na Itália, para participar de 
um intercâmbio cultural com a 
Universitá di Lingue e Scienze della 
Comunicazione (Iulm).

A experiência internacional foi 
destaque no 8.º Interprogramas 
do Mestrado – Teaching in a media 
world: building a tool belt (Ensinando 
em um mundo de mídia: a construção 
de uma ferramenta), com o profes-
sor Dragan Milinkovic Fimon, da 
University of Audiovisual Arts Esra, 
de Belgrado (Sérvia).

2.637 
alunos
A maioria tem 17 e 18 anos, 
realiza o primeiro curso superior 
(84,61%), conta com recursos da 
família (48,35%), e não realizou 
curso pré-vestibular (49,9%).

Vestibular 2012
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A psicanalista Maria Rita 
Kehl durante a aula magna 
do curso de Jornalismo.

Cursos de 
Graduação
Jornalismo
Primeiro do País, o curso de 
Jornalismo da Faculdade Cásper 
Líbero prioriza uma formação hu-
mana de qualidade e excelência em 
diferentes campos, como Sociologia, 
Filosofia, Ciência Política, História, 
Economia e Estética. Os estudan-
tes também elaboram produtos 
jornalísticos experimentais, como 
a programação diária da Rádio 
Gazeta AM, o site de Jornalismo 
(http://bit.ly/aG31uE), o boletim 
bimestral A Imprensa, o programa 
Edição Extra – uma revista eletrô-
nica mensal da TV Gazeta – e o im-
presso Esquinas, com duas edições 
anuais. Os alunos ainda produzem 
jornais experimentais e alimen-
tam o conteúdo do Paulista 900 

(www.paulista900.com.br), portal 
com reportagens e notícias.

Destaques do ano
 ‒ Aula magna com a psicanalista 

e escritora Maria Rita 
Kehl, que apresentou a 
palestra “O Jornalismo 
Transforma a Sociedade?”.

 ‒ 11.º Workshop Internacional 
de Telejornalismo, realizado 
em parceria com o Consulado 
dos Estados Unidos, com a 
participação de profissionais 
norte-americanos convidados.

 ‒ 20.ª Semana de Jornalismo, com 
a presença de Manuel Carlos 
Chaparro, Juca Kfouri, Luis Nassif 
e Humberto Werneck. 

Publicidade e Propaganda
Criado em 1972, o curso de 
Publicidade e Propaganda da 
Faculdade Cásper Líbero ofere-
ce uma base cultural de ciências 

humanas e ferramentas modernas 
para formar profissionais reco-
nhecidos pelo mercado. Nossos 
alunos acumulam prêmios como 
da Associação de Profissionais 
de Propaganda, Prêmio de Mídia 
Estadão, Prêmio Samsung, Prêmio 
Apple e Prêmio de Responsabilidade 
Social do Senac.

Destaques do ano
 ‒ Aula magna com Júlio Ribeiro, 

publicitário e diretor-presidente 
da Talent Comunicação.

 ‒ Semana de Marketing, com o 
tema “Esportes, Sustentabilidade 
e Consumo Consciente”.

 ‒ Semana de Propaganda, com o 
tema “A publicidade nas Redes 
Sociais”. Palestrantes: João 
Binda (AGE), Ari Meneghini (IAB 
Brasil), Rodrigo Almeida (Talent), 
Raffael Mastrocolla (Media 
Contacts), Gil Giardelli (Gaia 
Creative) e Letícia Vitale (Aunica).
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Relações Públicas
Criado em 1972, o curso de 
Relações Públicas da Faculdade 
Cásper Líbero baseia-se na formação 
humanística, crítica, ética e multidis-
ciplinar, atenta às inovações do mer-
cado de trabalho, que requer dos pro-
fissionais novos saberes. Alicerçado 
na articulação entre teoria e prática, 
reforça o caráter estratégico da ati-
vidade na gestão dos processos de 
comunicação nas organizações. Os 
alunos são responsáveis pela pro-
dução mensal da newsletter Cásper 
Diem e pela manutenção do site do 
curso de RP (http://bit.ly/16q7Rd9). 
Atividades de iniciação científica 
são incentivadas no âmbito do 
Centro Interdisciplinar de Pesquisa 
da instituição.

Em 2012, alunos foram destaques 
no 30.º Prêmio ABRP, da Associação 
Brasileira de Relações Públicas, no 
qual receberam 22 prêmios; na 
Expocom Regional Sudeste; e  
na Expocom Nacional.

Destaques do ano
 ‒ Open House PEX com recepção 

às empresas-clientes das 
agências experimentais de 4.º 
ano e apresentação institucional 
da faculdade e do curso.

 ‒ Encontro Cásper Líbero de 
Práticas de Comunicação 
(Praticom).

 ‒ Prata da Casa, ciclo de 
palestras com egressos do 
curso ao longo do ano.

 ‒ Mostra de Comunicação – Trabalho 
prático laboratorial com 24 ONGs. 

Rádio e TV
Com uma década completada em 
2012, o curso de Rádio e TV forma 
profissionais para atuar em em-
presas de serviços audiovisuais. 
Contando com modernos estúdios, 
equipamentos e softwares de edição, 
os alunos obtêm uma vivência rica 
nos laboratórios e são responsáveis 
pela produção do programa Edição 
Extra, veiculado mensalmente na  
TV Gazeta e na Rádio Gazeta AM.

Destaques do ano (Rádio e TV)
 ‒ Aula magna com a documentarista 

Geórgia Guerra-Peixe.
 ‒ Semana do Audiovisual.
 ‒ Mostra de TCCs e 

Interdisciplinares.
 ‒ Realização de vídeo institucional 

para a Associação Mauense de 
Apoio aos Deficientes Visuais 
(Amadevi), em parceria com o 
Grupo de Cidadania Empresarial 
da Fundação. 

Pós-graduação lato sensu
Há quadro décadas, a Faculdade 
Cásper Líbero oferece cursos de 
pós-graduação lato sensu (espe-
cialização), cujo diferencial está 
na estrutura curricular flexível. 
Os estudantes definem o número 
de disciplinas por semestre segun-
do seus interesses e disponibilida-
de de tempo e recursos. Oferecido 
desde 1975, o programa já formou 
mais de 2 mil especialistas nas 
áreas. Apenas em 2012, teve 
340 inscritos.

A Faculdade Cásper Líbero é 
reconhecida pela qualidade dos cursos 
de Comunicação Social. Também 
tem programas de especialização e de 
Mestrado. Nosso diferencial é a formação 
humanística. Acreditamos que é possível 
desenvolver profissionais capazes de 
transformar a realidade em que vivem
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Com o fim da obrigatoriedade do 
diploma para o exercício profissional 
de Jornalismo e as mudanças do 
mercado, o curso está passando 
por reformulações e oferecendo 
disciplinas como “Processos e 
Produtos Jornalísticos no Ambiente 
Digital” e “Apuração e Produção 
da Reportagem em Tempo de 
Comunicação Instantânea”.

Mestrado
Criado em 2006, o programa stricto 
sensu já formou 62 mestres e tem 
como tema central a “Comunicação 
na Contemporaneidade”, dividido 
nas linhas de pesquisa “Processos 
Midiáticos: Tecnologia e Mercado” e 

“Produtos Midiáticos: Jornalismo e 
Entretenimento”.

Em 2012, o mestrado teve 44 alu-
nos regulares. Entre os diferenciais 
do programa está o quadro docente 
de oito professores com vínculo 
empregatício e regime de dedicação 
integral. O mestrado conquistou 
avaliação máxima da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes) em produção inte-
lectual na análise divulgada em 2010, 
referente ao triênio 2007/2009 – o 
resultado se deve à alta produção 

dos professores. Temos incentivado 
trabalhos científicos dos estudantes, 
já que o item corpo discente recebeu 
avaliação regular.

Faz parte dos nossos objetivos 
estratégicos oferecer um progra-
ma de doutorado nos próximos 
anos. Para avançar, investimos na 
consolidação dos convênios com 
instituições internacionais para 
intercâmbio de produção, professo-
res e alunos. Na análise anterior, a 
instituição obteve o segundo lugar 
nesse ponto, em função da assinatu-
ra de convênios com a Universidade 
Autônoma de Barcelona (Espanha) 
e com a Universidade de Antioquia 
(Colômbia).

No mesmo período, concluímos a 
discussão sobre ajustes e reformu-
lações na estrutura curricular do 
mestrado e na definição teórica da 
área de concentração e das linhas 
de pesquisa, além das mudanças no 
regulamento do curso.

Coordenadoria de  
Cultura Geral
Promove atividades culturais 
e mantém o site Cultura Geral 
(http://bit.ly/5sxa8s), o Café 

Filosófico – evento mensal de 
debates e apresentações musicais 

– e o ciclo de cinema. Por meio do 
Núcleo de Cultura Afro-Brasileira 
(Culturafro), promove palestras, 
debates, lançamentos, exposições 
artísticas e eventos.

Centro Interdisciplinar de 
Pesquisa (CIP)
Professores e alunos desenvolvem 
projetos sobre o universo da  
comunicação, divulgando o conhe-
cimento produzido e ampliando o 
intercâmbio acadêmico.

São quatro linhas de pesquisa:

 ‒ Comunicação, Tecnologia 
e Política; 

 ‒ Comunicação, Meios e Mensagens; 
 ‒ Comunicação e Mercado; 
 ‒ Comunicação na Sociedade 

Informacional. 

Biblioteca  
José Geraldo Vieira
 ‒ 48 mil livros.
 ‒ 500 periódicos.
 ‒ 3.800 filmes.
 ‒ Base de dados on-line e em CD.
 ‒ Centro de Documentação e 

Pesquisa e materiais raros.
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Quando, em 1918, Cásper 
Líbero assumiu a direção do 
jornal A Gazeta, era certo que 
dedicaria um bom espaço do 
seu jornal ao esporte, uma de 
suas paixões. Em 1928, ele 
criou o suplemento semanal 
A Gazeta Esportiva, que se 
tornou independente em 
1947. Em 19 de novembro de 
2001, foi redigida a última 
edição impressa e, em 
meio à transformação dos 
veículos impressos frente à 
internet e ao novo jeito de 
levar informação, passou a 
ser totalmente online, no site 
GE.Net (www.gazetaesportiva.
net), que já existia desde 1998

Gazeta 
Esportiva.net 
Incentivo  
ao esporte
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Além da promoção do esporte, o veí-
culo produz o suplemento Cidadania, 
em parceria com o Grupo de 
Cidadania Empresarial da Fundação 
(leia mais abaixo). A Gazeta Esportiva 
foi o primeiro grande jornal a migrar 
do formato impresso para o eletrônico 
no País e conta, hoje, com uma equipe 
de 20 jornalistas, 16 estagiários de 
jornalismo, 16 colunistas/blogueiros, 
seis correspondentes, colaboradores 
nas áreas Administrativa, Comercial, 
de Documentação e Pesquisa e de 
TI. Entre os destaques de 2012, a 
GazetaEsportiva.Net venceu a ca-
tegoria Melhor Matéria de Imprensa 
Escrita do Troféu Ford Aceesp, com 
uma reportagem sobre o cavalo 
Baloubet Du Rouet. O texto sobre o 
animal, que rendeu a única medalha 
de ouro para o Brasil no hipismo, nas 
Olimpíadas de Atenas (2004), foi 

publicado no mesmo dia em que 
Rodrigo Pessoa, seu antigo cavalei-
ro, desfilava como porta-bandeira 
da delegação brasileira nos Jogos 
Olímpicos de Londres (2012). 
Fomos eleitos o Site do Ano, nas 
categorias Melhor Site e Site Mais 
Popular no segmento de espor-
tes, concorrendo entre 185 sites 
nacionais, em 22 categorias.

Nessa galeria somam-se, ainda, as 
seis vezes em que fomos pre-
miados como o Melhor Portal de 
Esportes do Brasil, também pelo 
Troféu Ford Aceesp, e as quatro ve-
zes como Melhor Site de Esporte, 
eleito por universitários no Troféu 
Uni’Santana. Também gerou 
grande repercussão a manchete 
Libertado, ilustrada com foto de 
Djalma Vassão, da Gazeta Press, 

Perfil da audiência  
da GazetaEsportiva.Net I

 Masculino
 Feminino

Gênero

72%

28%

 2-17 anos
 18-24 anos
 25-34 anos
 35-49 anos
 50 anos ou mais

Faixa etária

14%

20%

34%

21%

11%

 A/B
 C
 D/E

Classe social

40%

8%

52%

I Fonte: TI/FCL.

Audiência 
Mensal

– 18 milhões de visualizações
– 2,5 milhões de visitantes únicos
– 8 milhões de visitantes
– 200 países
– 6 minutos de 
permanência no site
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no jogo que deu o primeiro título 
da Libertadores da América para o 
Corinthians, em julho de 2012.

No espaço virtual, nosso principal 
desafio, assim como dos demais veí-
culos de comunicação do Brasil e do 
mundo, é aliar a oferta de conteúdo às 
oportunidades comerciais e manter-

-se rentável economicamente. Os 
anunciantes da GazetaEsportiva.Net 
são de diferentes setores e segmen-
tos, como varejo, serviços e bancos. 
Esses clientes geraram uma receita 
de R$ 3,7 milhões em 2012, volume 
11% maior do que no ano anterior. 
A comercialização dos espaços é 
feita por uma empresa terceirizada, 
que planeja e desenvolve formatos 
de acordo com as necessidades 
dos clientes.

Suplemento de cidadania
Estagiários e jornalistas da 
GazetaEsportiva.Net produzem e edi-
tam, com apoio da equipe da Gazeta 
Press, o suplemento de Cidadania, 
publicação mensal do Grupo de 

Agência  
de notícias
Em 1910, Cásper Líbero criou a primeira agência 
de notícias 100% nacional, com escritórios no Rio 
de Janeiro e em São Paulo, a Agência Americana. 
Noventa anos mais tarde, lançamos a Gazeta Press, 
seguindo a tradição de fornecer textos, tabelas, fotos 
atuais e raras, que compõem o acervo centenário de 
A Gazeta, sendo um importante suporte à produção 
de diversas publicações. A Gazeta Press conta com 
cerca de 40 fotógrafos no País, que atuam em regime 
de pessoa jurídica.

Cidadania Empresarial da Fundação 
Cásper Líbero. Disponibilizado nas 
versões digital e impressa, o su-
plemento tem como foco ações de 
cidadania, divulgação de instituições 
sociais e prestação de serviço de uti-
lidade pública. Nosso objetivo é dar 
visibilidade aos projetos de cidadania 
alinhados às políticas estabelecidas 
pela Fundação. Com tiragem de 
2 mil exemplares, o suplemento é 
distribuído entre parceiros, empresas 
e públicos estratégicos que traba-
lham com responsabilidade social e 
também está disponível na internet, 
no link http://cidadania.fcl.com.br/
suplemento-cidadania (saiba mais  
na página 32). 

São Silvestre e os grandes  
eventos esportivos
Cásper Líbero foi um incentivador do 
esporte no Brasil. Foi ele quem criou 
a tradicional prova do dia 31 de 
dezembro, a Corrida Internacional 
de São Silvestre, que originaria, 
anos mais tarde, a São Silvestrinha, 
que incentiva a prática de esportes 

entre as crianças. Nosso funda-
dor também foi o criador da Prova 
Ciclística 9 de Julho, em homena-
gem à Revolução Constitucionalista 
de 1932. Outros eventos foram a 
Forja de Campeões de boxe, o tor-
neio de futebol de várzea Cidade de 
São Paulo, os Jogos Universitários 
Brasileiros, o Campeonato Popular 
de Vôlei e de Basquete e as Provas 
Pedestres dos Bairros.

A Corrida Internacional de São 
Silvestre é um dos eventos mais 
emblemáticos da cidade de São 
Paulo e um dos mais importantes 
do calendário mundial de corrida de 
rua. Sua 88.ª edição reuniu 25 mil 
pessoas em 2012.

23FUNDAÇÃO CÁSPER LÍBERO



Pioneira na implantação 
da televisão em cores 
no Brasil, a TV Gazeta 
contabiliza mais de 40 anos 
de história. A preocupação 
com as novas tendências, 
somada à informação, à 
criação de novos talentos 
e à independência 
editorial, faz parte da 
trajetória da emissora e 
está alinhada ao espírito 
pioneiro e empreendedor 
do nosso patrono

TV Gazeta 
Jornalismo, 
esporte e 
entretenimento
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Conectada à história da televisão e 
da cidade de São Paulo, a TV Gazeta 
realizou sua primeira transmissão 
no dia 25 de janeiro de 1970. Hoje, 
com uma programação voltada para 
toda a família – tem classificação 
indicativa 100% livre –, divulgamos 
informações relevantes, seja por 
meio do jornalismo, do entreteni-
mento ou do esporte.

Seguimos o desejo de Cásper mul-
tiplicando e incentivando o compor-
tamento cidadão, ético e íntegro em 
campanhas de interesse público e 
filantrópico e reportagens com foco 
na prestação de serviços.

O sinal é transmitido de forma digi-
tal e analógica, alcançando 41,2 mi-
lhões de potenciais telespectadores. 
Presente em 228 municípios, a TV 
Gazeta está disponível para 76% da 
população do estado de São Paulo 
e 21% da população do Brasil, além 
da cobertura adicional, por meio da 

antena parabólica analógica, que 
atende 20 milhões de domicílios.

Com cerca de 500 profissionais, 
sua grade se destaca pela progra-
mação ao vivo, fundamentada sob o 
tripé jornalismo, esporte e entrete-
nimento. Entre as atrações, estão 
programas de longa trajetória, como 
o Mulheres – programa feminino 
de maior longevidade da televisão 
brasileira e que está há 32 anos no 
ar – e o Mesa Redonda, há 28 anos 
em exibição, referência e sinônimo 
em programação esportiva.

Em 2012, a TV Gazeta  
apresentou média de audiência 
de 0,73 ponto, com picos de 3,8, 
segundo dados do Ibope. A faixa de 
horário de maior audiência média  
é a das 17h30 às 19h30, período 
dedicado ao jornalismo e ao en-
tretenimento, com os programas 
Mulheres, Gazeta News, Gazeta 
Esportiva e Jornal da Gazeta.

Em 2012, estreamos os progra-
mas Revista da Cidade e Jornal 
da Gazeta – Edição das 10. Nas 
eleições municipais, desenvolve-
mos conteúdos especiais, como o 
programa de entrevistas Hora do 
Voto e o debate com candidatos à 
prefeitura de São Paulo.

Estamos presentes também nas re-
des sociais, como Facebook, Twitter 
e YouTube, e mantemos uma home-
page de cada programa no portal da 
emissora, com informações, trechos 
das atrações e streamings da progra-
mação (transmissões pela internet). 
Na área de esportes, promovemos a 
nona edição do Troféu Mesa Redonda, 
um dos mais importantes do País, 
criado com o intuito de premiar os 
melhores jogadores do Campeonato 
Brasileiro de Futebol. Atletas de ou-
tras modalidades que se destacaram 
ao longo do ano ou que tiveram parti-
cipação marcante durante a carreira 
também são homenageados.

Com audiência formada,  
na maioria, por mulheres 
das classes A, B e C, a TV 
Gazeta dedica, em média, 
7,5 horas da programação 
diária a conteúdo feminino
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Mais da metade dos nossos anun-
ciantes é formada por pequenas e 
médias empresas, atraídas pelas 
oportunidades oferecidas pela TV 
Gazeta. Mantemos programas como 
o Gazeta Imóveis, o Gazeta Shopping 
e o Gazeta Motors, espaços para 
anúncios de uma infinidade de 
serviços e que têm custo menor, pois 
dispensam a produção de uma peça 
publicitária. Os grandes clientes tam-
bém procuram a emissora, atraídos 
pelo perfil da nossa audiência e pela 
tradicional relação da emissora com 
o público, especialmente da cidade 
de São Paulo. Em média, registramos 
12 minutos de publicidade por hora 
de programação da TV Gazeta em 
2012, com 500 clientes. Buscando 
manter a atualização do seu projeto, 
em 2012 a Fundação contratou 
uma empresa especializada em 
gestão de marcas para assessorar 

Audiência  da TV Gazeta I

 Masculino
 Feminino

Gênero

 A/B
 C
 D/E

Classe social

10%

I Fonte: Ibope/SP.

59%

41%
47%

43%

os executivos da televisão. O tra-
balho balizará o posicionamento da 
marca e orientará os investimentos e 
eventuais ajustes na programação.

Utilidade pública
Para promover a cidadania e ampliar 
o conhecimento da sociedade e dos 
cidadãos sobre seus direitos, a TV 
Gazeta, junto do Grupo de Cidadania 
Empresarial (GCE), produz e difunde 
campanhas de políticas públicas, 
projetos de entidades e movimentos 
sociais. Em 2012, promovemos a 
difusão de 5.351 campanhas de in-
teresse público e filantrópico, que re-
presentam um valor de R$ 42 milhões, 
custeados pela Fundação Cásper 
Líbero (saiba mais na página 33).

Tecnologia
Operamos em um sistema digital e 
com conteúdo produzido em HDTV 

A programação 
da TV Gazeta é 
classificada como 
100% livre e pode 
ser assistida por 
toda a família
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Retransmissoras e afiliadas Gazeta 
por região

 Retransmissoras
 Afiliadas
 Estados onde a Gazeta está presente

Retransmissoras

Brasil (total)

Afiliadas

38

3 4

33

1

2

1

(alta definição, na sigla em inglês) e 
investimos em tecnologia. Por meio 
de três afiliadas e 38 retransmisso-
ras, nossa programação alcança um 
terço do território nacional.

Encontra-se em fase de instalação 
e testes um sistema combinado de 
dois transmissores digitais de 3 kW 
cada um, que possibilitará elevar 
nosso sinal, ampliando o alcance 
nos lares brasileiros. Ainda em 
2012, passamos a utilizar o cenário 
virtual como recurso de produção 
em vários projetos, como a previsão 
do tempo e a apuração das eleições. 

Esses investimentos proporciona-
ram ganhos de produtividade e de 
qualidade na programação e estão 
alinhados à proposta de potenciali-
zar o uso do parque tecnológico HD 
para a produção de novos conteú-
dos e atualização dos existentes. 
O objetivo final é diversificar e incre-
mentar a grade da emissora.

Para os próximos anos, queremos 
manter o investimento em treina-
mento das equipes e na gestão das 
demandas criadas a partir da aquisi-
ção de novos recursos tecnológicos.

Em 2012, aplicamos 
R$ 1,3 milhão em 
equipamentos 
e instalações e, 
desde 2011, quando 
implantamos a 
transmissão em  
HD e reformulamos 
o parque técnico, 
promovemos 
atualizações 
constantes dos 
equipamentos de 
captação e edição

27FUNDAÇÃO CÁSPER LÍBERO



Rádio  
Gazeta FM
Programação 
jovem
Instituída em 1976, a 
Rádio Gazeta FM tinha sua 
programação inicial voltada 
para a elite cultural de São 
Paulo, com ênfase na música 
erudita e clássica. Por mais 
de 20 anos, a Rádio Gazeta 
cultivou o mesmo perfil. A 
emissora modernizou-se 
e, hoje, transmite uma 
programação jovem e 
descontraída, fundamentada 
no entretenimento musical

28 RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2012



A Rádio Gazeta FM – junto da Rádio 
Gazeta AM – faz parte da biografia 
do rádio no país. Em um acervo 
administrado pela Faculdade Cásper 
Líbero, a Discoteca da Fundação reú-
ne mais de 120 mil títulos originais, 
entre discos e CDs, que remontam 
aos quase 70 anos de história das 
emissoras e da entidade.

Com uma das maiores audiências e 
dos alcances entre as rádios comer-
ciais de São Paulo, a emissora é um 
importante meio de difusão e registro 
das manifestações culturais na cida-
de e na região. Além da programação, 
promove shows em que aproxima 
o público de seus ídolos – eventos 
que reuniram, em 2012, aproxima-
damente 1,5 milhão de pessoas. 
Entre as atrações estão Roberto 
Carlos, Ivete Sangalo, Victor e Leo, 
Zezé Di Camargo e Luciano, Jorge & 
Mateus e Luan Santana.

A Rádio Gazeta FM ocupa o  
quarto lugar em cobertura na 
capital paulista e a quinta posi-
ção em audiência no comparativo 
com as rádios comerciais. O sinal 
alcança, além da capital, a Região 
Metropolitana. Com uma audiência 
estável há mais de 20 anos, nossos 
ouvintes, em sua maioria, têm mais 
de 25 anos (65%) e são oriundos 
da classe C (55%).

Contamos com 28 profissionais 
diretos, como locutores, técnicos 
e jornalistas, e outros cinco atuam 
nas áreas Comercial e Promocional.

Em 2012, trabalhamos com diver-
sos tipos de clientes, desde varejos 
de produtos em geral até grandes 
casas de shows e espetáculos, 
contabilizando um crescimento 
de receita de 6% acima da meta 
projetada para o período.

Ouvintes da Rádio Gazeta FM I

 Masculino
 Feminino

 A/B
 D/E
 C

Gênero
Classe social

33%

67% 53%

6%

41%

2 milhões
de ouvintes por mês na  
cidade de São Paulo, 
segundo o Ibope
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 10-14 anos
 15-19 anos
 20-24 anos
 25-29 anos
 30-34 anos
 35-39 anos
 40-49 anos
 50 anos ou mais

Faixa etária

I  Fonte: Ibope EasyMedia3 Radio  
Recall (abril 2013).

11%

16%

11%

9%

12%

14%

12%

14%

Interatividade
O crescimento das mídias sociais e 
da internet imprimiu um novo jeito de 
a rádio se relacionar e disponibilizar 
seu conteúdo para os ouvintes. De 
acordo com pesquisa realizada pelo 
Instituto Crowley Broadcast Analysis, 
a Rádio Gazeta FM ocupa o primeiro 
lugar de audiência no segmento 
internet em todo o Brasil.

Estamos presentes nas mídias 
sociais (Facebook e Twitter), promo-
vendo maior interação com nossos 
ouvintes. Somos, ainda, a única rádio 
de São Paulo sintonizada no iTunes, 
programa online da Apple que dispo-
nibiliza a programação de emissoras 
de rádio de todo o mundo. Nossa gra-
de de programação pode ser encon-
trada no site www.gazetafm.com.br. 
A transmissão é feita em tempo real.

Utilidade pública
Além da programação musical, a 
rádio oferece serviços de utilidade 
pública, como campanhas de interes-
se público e filantrópico municipais, 
estaduais e federais, e desenvol-
ve, em conjunto com o Grupo de 
Cidadania Empresarial, ações sociais 
(saiba mais nas páginas 32 e 33).

Ouvintes da Rádio Gazeta FM I

Em 2012, a Rádio 
Gazeta FM e a 
Rádio Gazeta AM 
disponibilizaram  
1.824.402,00  
em campanhas  
de difusão, 
beneficiando 
diversas instituições 
assistenciais, em 
um total de 2.212 
veiculações
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Grupo de 
Cidadania 
Empresarial 
Atuação social

Com a necessidade de dedicar 
uma área específica para 
administrar as iniciativas 
de cidadania propostas 
por nossos colaboradores, 
criamos, em 1999, o Grupo 
de Cidadania Empresarial 
(GCE). Formado por 
profissionais de diversas 
áreas, o grupo coordena 
projetos sociais, incentiva 
o comportamento cidadão 
dentro e fora da instituição 
e viabiliza as parcerias 
firmadas com as organizações 
governamentais  
e não governamentais
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O auxílio às instituições que benefi-
ciamos ocorre nas seguintes áreas: 
Serviços de Assessoramento, Trabalho 
Voluntário e Socioassistencial.

Em Serviços de Assessoramento, 
disponibilizamos os meios e os 
recursos para a difusão de campa-
nhas de políticas públicas, projetos 
de entidades e movimentos sociais. 
Primeiramente, avaliamos cada 
instituição, para garantir que as suas 
atividades estejam alinhadas às 
políticas e valores estabelecidos pela 
Fundação. Utilizamos nosso conheci-
mento em comunicação para auxiliar 
essas organizações, oferecendo 
consultoria, infraestrutura e recur-
sos para a elaboração de peças e 
campanhas de comunicação, a fim de 
propagar e dar transparência ao seu 
trabalho. Os materiais que desenvol-
vemos possibilitam a essas institui-
ções divulgar melhor suas atividades 
e facilitam a obtenção de recursos 

junto a possíveis financiadores e à 
sociedade em geral.

Além disso, oferecemos orienta-
ção às unidades de negócios da 
Fundação sobre a difusão das prá-
ticas de cidadania, seja por meio de 
reportagens em nossos veículos ou 
de campanhas nas redes sociais. Na 
grade de programação, sempre há es-
paço para a difusão de informações 
de prestação de serviços e iniciativas 
de instituições sociais.

Produzimos, ainda, o suplemento 
Cidadania, para difundir ações de 
organizações sociais. Para isso, con-
tamos com o auxílio dos funcionários 
e estagiários da GazetaEsportiva.
Net e da Gazeta Press. Com periodi-
cidade mensal na internet e impres-
so bimestralmente, o informativo 
está disponível na página do Grupo 
(www.cidadania.fcl.com.br), que 
também serve como disseminadora 

da agenda de eventos, de instruções 
sobre como se tornar um voluntário, 
fotos, vídeos etc. (saiba mais na 
página 23).

Já no eixo Trabalho Voluntário, incen-
tivamos o desenvolvimento pessoal 
e o exercício da cidadania entre 
nossos colaboradores. Seguindo 
as recomendações do Centro de 
Voluntariado de São Paulo, busca-
mos criar um vínculo maior entre os 
colaboradores e ressaltar nosso pa-
pel de empresa cidadã, que contribui 
para a construção de uma sociedade 
mais justa. Os voluntários auxiliam 
as atividades do Grupo de Cidadania 
em diversas funções, como a pro-
dução de peças e campanhas de 
comunicação e a arrecadação de 
materiais para as entidades cadas-
tradas, com palestras sobre temas 
variados, entre outras atividades. Por 
ano, aproximadamente 200 pessoas 
participam dessas ações.

Em sua 13.ª edição,  
a campanha 
Sacolinha de 
Natal teve o tema 
“Abraço de Natal” 
e, como madrinha, 
a apresentadora 
da TV Gazeta 
Cláudia Spinelli. 
Os presentes de 
Natal entregues 
pelos colaboradores 
foram doados a 600 
crianças de famílias 
de baixa renda de 
sete instituições 
atendidas
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Difusão e cidadania
em mil R$

2012

AACD – Associação de Assistência à Criança Deficiente 2.973

Abap – Associação Brasileira de Anunciantes de Propaganda 329

Apae – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Paulo 743

Associação e Promoção Social Exército da Salvação 489

Associação Keppe e Pacheco 3.586

Caps Nosso Lar 1.001

Care Brasil 2.776

Centro dos Hemofílicos do Estado de São Paulo 1.512

Centro Espírita Irmã Nice 354

CNBB – Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 418

CNMP – Conselho Nacional do Ministério Público 453

Conselho Nacional de Justiça 746

Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e Adolescente 517

Campanhas de utilidade pública 23.798

GPACI – Grupo de Pesquisa e Assistência ao Câncer Infantil 371

Graacc – Grupo de Apoio ao Adolescente e Criança com Câncer 352

Grupo Brasileiro de Estudos do Câncer de Mama 334

Gapa – Grupo de Apoio Preventivo da Aids 41

Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo 58

Atitude Brasil 29

Ministério da Defesa – campanha Operação Atlântico 22

Ministério da Educação 250

Ministério da Saúde 349

Instituto Ronald McDonalds 32

ONG Criança Segura 145

USP IPTV Superintendência 29

Tribunal Superior do Trabalho 229

Tribunal Superior Eleitoral 79

Total 42.012

Na área Socioassistencial, são desen-
volvidas atividades com a finalidade 
de investir na formação profissional 
de adolescentes em situação de 
vulnerabilidade social, com a perspec-
tiva de ampliar seu repertório cultural 
e sua participação na vida social. 
Promovemos palestras, oficinas e pro-
jetos de desenvolvimento da capaci-
dade física, intelectual e moral do ser 
humano, além da doação de bolsas de 
estudos. Junto das entidades parcei-
ras, buscamos desenvolver ações em 
conformidade com as necessidades 
identificadas em cada uma.

Principais programas 
desenvolvidos para a 
comunidade

Nossa Casa Pastoral: mantida pela 
ONG “Nossa Senhora do Bom Parto”, 
que atende crianças e adolescentes 
de 6 a 14 anos e oferece atividades 
que contribuem para o pleno de-
senvolvimento e a recuperação da 
autoestima. Em conjunto com a ins-
tituição, promovemos um programa 
que visa contribuir para a formação 
socioeducativa e o resgate da cida-
dania. O projeto se propõe a aprimo-
rar a educação recebida na escola 
e o desenvolvimento das condições 
intelectuais e prepará-los para o 
mercado de trabalho e a vida. Em 
2012, dois educadores aplicaram 
oficinas de informática, comunicação 
e expressão para 120 crianças e 
adolescentes. O programa também 
contou com o auxílio de um psicólogo 
voluntário, que acompanhou o de-
senvolvimento dos jovens. Em outra 
atividade, uma oficina orientou 68 
participantes de 10 a 14 anos sobre 
os cuidados ao iniciar a vida sexual, 
doenças e métodos contraceptivos e 
transformações corporais.

Creche Coração de Maria: man-
tida pela ONG “Nossa Senhora do 
Bom Parto”, atende 120 crianças 
de 2 a 4 anos. A entidade atende 
um público misto de brasileiros e 

I  Valores cedidos a entidades assistenciais para a difusão de campanhas de utilidade 
pública e direitos de cidadania na TV Gazeta e nas Rádios Gazeta AM e FM.

33FUNDAÇÃO CÁSPER LÍBERO



bolivianos e trabalha questões como 
comportamento cidadão, educação 
e saúde. Com atividades direciona-
das às famílias dessas crianças, a 
Fundação desenvolveu palestras 
sobre os temas: Doenças do Inverno, 
Planejamento Familiar e DSTs e 
Acidentes Domésticos. Participaram 
das ações 259 pessoas, entre pais e 
familiares das crianças.

Centro Educacional Comunitário 
São Francisco (CECSF): instituição 
mantida pela ONG “Nossa Senhora 
do Bom Parto”, na qual jovens de 6 
a 16 anos participam de oficinas de 
reciclagem e artesanato, dança e 
orientação pedagógica, entre outras 
atividades que contribuem para 
o seu pleno desenvolvimento e a 
recuperação de sua autoestima. Em 
2012, desenvolvemos o programa 

de combate às drogas, informando 
e conscientizando 60 adolescentes 
entre 10 e 14 anos.

Creche Lar Dom Orione: fundada 
pelo Beato Luiz Orione, visa amparar 
e proteger a infância, atendendo 100 
crianças de 10 meses a 5 anos, em 
período integral, no sistema de cre-
che. A Fundação realizou, em 2012, 
a palestra Doenças do Inverno, na 
qual 20 familiares foram orientados 
sobre os cuidados que devem ter 
nessa época do ano.

Espro (Ensino Social 
Profissionalizante): organização 
sem fins lucrativos, que atua na 
capacitação profissional para a 
inclusão de jovens no mercado de 
trabalho e profissionaliza, anualmen-
te, mais de 17 mil adolescentes em 

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

Em sua 11.ª edição, o prêmio contemplou projetos sobre temas como 
violência, drogas, lixo, promoção da saúde e campanhas educativas. 
Participam alunos dos ensinos Fundamental e Médio e de Educação 
para Jovens e Adultos (EJA) de 596 escolas do País, sendo 139 apenas 
do estado de São Paulo.

Além de participar do júri, a FCL concedeu aos professores das 
escolas vencedoras duas bolsas de estudo no curso de pós-graduação 
da Faculdade Cásper Líbero. Também produzimos três vídeos para 
orientar os professores sobre técnicas de mobilização da comunidade 
e para formatar e implementar um projeto social. Os vídeos ajudam 
os educadores a preparar seus alunos para uma atividade social e 
elevar o sucesso da ação.

Estudantes da Cásper Líbero participaram do evento, auxiliando na 
infraestrutura e na produção do prêmio. Os vencedores podem ser 
conhecidos no site www.institutocidadania.org.br.

vulnerabilidade social. Em 2012, 
eles conheceram a Fundação para 
entender como funciona um grupo 
de comunicação e desenvolveram o 
projeto “Fundação, uma Empresa de 
Comunicação”. Após a visita, os jo-
vens elaboraram trabalhos a respeito 
do que aprenderam e apresentaram 
a funcionários da Fundação. A ação 
foi útil para que os estudantes 
pudessem desenvolver habilidades 
como oratória, apresentação pessoal 
e sistematização das informações.

Amadevi (Associação Mauaense 
de Assistência e Apoio aos 
Deficientes Visuais): organização 
não governamental que atende mais 
de 80 pessoas com deficiência visual 
e seus familiares, de Mauá, região 
do Grande ABC, Ribeirão Pires e Rio 
Grande da Serra. Oferece palestras, 
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esportes, cursos de braile, informáti-
ca e artesanato, e incentiva o retorno 
à escola. Produzimos um vídeo insti-
tucional com o objetivo de apresentar 
a organização à sociedade, dando 
maior transparência ao trabalho rea-
lizado, além de ser uma ferramenta 
que ajudará na captação de recursos. 
Promovemos também uma campanha 
para a doação de óculos que possibili-
tou arrecadar 40 armações.

Campanhas de 
conscientização e doação  
de materiais
Internamente, desenvolvemos ações 
com os colaboradores para auxiliar 
instituições ou conscientizar sobre 
temas específicos.

Às vésperas do carnaval, distribuí-
mos aos alunos e colaboradores 
boletins com orientações sobre sexo 
seguro e cuidados necessários para 
evitar doenças. Também entregamos 
1.400 preservativos.

Com apoio do Centro de Eventos 
da Fundação, realizamos a 12.ª 
Campanha de Doação de Sangue 

– que teve como resultado o repas-
se de 47 bolsas de sangue para 
o Hospital Sírio Libanês – e a 14.ª 
Campanha do Agasalho, na qual 
foram arrecadas 1.575 peças e 
encaminhadas ao Fundo Social de 

Solidariedade do Governo do Estado 
de São Paulo.

Em sua 13.ª edição, a campanha 
Sacolinha de Natal teve o tema 

“Abraço de Natal” e, como madri-
nha, a apresentadora da TV Gazeta 
Cláudia Spinelli. Os presentes de 
Natal entregues pelos colaborado-
res foram doados a 600 crianças 
de famílias de baixa renda de sete 
instituições atendidas.

Como resultado das atividades 
internas de arrecadação e doa-
ção de materiais, destinamos às 
instituições cadastradas e parcei-
ras alimentos, leite em pó e ovos 
de páscoa. Também doamos livros, 
cadeiras escolares, filmes, com-
putadores e acessórios, simulador 
de caminhada e plataforma mas-
sageadora. As beneficiadas foram: 
Cantinho que Eu Encontrei, Lar 
Dom Orione, Centro Educacional e 
Comunitário São Francisco, Creche 
Coração de Maria, Lar Infância de 
Nice, Instituto de Cidadania Brasil, 
Ação Univida, Centro de Referência 
de Prevenção às Drogas, Centro 
dos Hemofílicos de São Paulo, 
Centro Comunitário da Criança e do 
Adolescente, Amadevi, Associação 
Desportiva do Deficiente (ADD), 
A Nossa Casa Pastoral e Cruz 
Vermelha do Estado de São Paulo.

Promovemos 
campanhas sobre 
prevenção no 
carnaval, doação de 
sangue, de agasalho 
e de materiais e 
equipamentos 
às organizações 
parceiras

Entrega de certificado do 
curso profissionalizante. 

35FUNDAÇÃO CÁSPER LÍBERO



3636 RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2012



relacionamento

Comunicação afinada 
O relacionamento que 
mantemos com nossos 
públicos internos e 
externos é fundamental

Para aprimorá-lo, revisamos nosso 
modelo e estabelecemos as gerên-
cias de Comunicação Corporativa, 
Visual e Social.

Antes distribuídas pelas unidades, 
essas áreas tornaram-se gerências e 
têm status corporativo para atender 
às unidades de negócio e ao Grupo 
de Cidadania de forma independente 
e, ao mesmo tempo, alinhada aos 
objetivos estratégicos da Fundação.

Entre as iniciativas já colocadas em 
prática no ano passado está a for-
mação do Núcleo de Mídias Digitais, 
para definir nossa estratégia de 
atuação nas redes sociais (leia mais 
na página 39). Atualmente, as áreas 
desenvolvem as ações a seguir.

Comunicação Corporativa
 ‒ Assessoria de Imprensa: 

acompanha atividades 
institucionais e das unidades 
GazetaEsportiva.Net, Gazeta 
FM, Faculdade Cásper 
Líbero,TV Gazeta e Grupo 
de Cidadania Empresarial.

 ‒ Área de Criação: passa por 
planejamento e profissionalização 
para atender as demandas da 
Fundação e das demais áreas.

 ‒ Apoio ao RH: nas ações de 
relacionamento e comunicação 
interna, como integração, 
treinamentos, intranet e 
eventos de confraternização.

 ‒ Centro de Eventos: grupo 
inicial da área corporativa, 
expandiu-se para atender a 
Fundação e suas áreas, com 
ampliação e profissionalização 
da equipe, além de contar com 
novas instalações, com ambiente 
favorável à integração entre 
os núcleos de comunicação.
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Comunicação Visual
 ‒ Um dos seus objetivos 

é desenvolver o projeto 
comemorativo dos 70 anos 
da FCL, em 2014.

 ‒ Responsável pela parte de criação 
e videografismo, atuando de 
acordo com as demandas das 
unidades GazetaEsportiva.Net, 
Gazeta FM, Faculdade Cásper 
Líbero, TV Gazeta e Grupo 
de Cidadania Empresarial.

Comunicação Social
 ‒ Produção de materiais audiovisuais 

para divulgação institucional.
 ‒ Manter a qualidade nas produções 

audiovisuais, atendendo o maior 
número possível de demandas 
de todas as unidades.

 ‒ Em 2012, realizou 61 vídeos 
para ações e campanhas de 13 
departamentos das unidades 

GazetaEsportiva.Net, Gazeta 
FM, Faculdade Cásper 
Líbero, TV Gazeta e Grupo 
de Cidadania Empresarial.

Em um trabalho preliminar de ma-
peamento dos principais públicos 
de relacionamento, entendemos 
que nossas relações mais signi-
ficativas incluem nossos colabo-
radores, os alunos da Faculdade 
Cásper Líbero, a audiência e os 
clientes (agências de publicidade 
e anunciantes) dos veículos de 
comunicação. Nosso compromisso 
com a prestação de serviços de 
utilidade pública também é uma 
diretriz fundamental para nosso 
relacionamento, incluindo entre os 
públicos organizações e entidades 
sociais a quem oferecemos apoio 
para a difusão de suas ações (leia 
mais no quadro abaixo).

Fundação Cásper Líbero Público Canal de comunicação

Interno Site, intranet, comunicado interno, TV corporativa,  
house organ bimestral e impresso, folder junto ao 
demonstrativo de pagamento

Externo Open House – programa de visita monitorada, especialmente 
para estudantes do Ensino Médio e organizações parceiras

Imprensa Assessoria de imprensa para atendimento e divulgação de 
conteúdo institucional e das unidades de negócio

TV Gazeta Público Canal de comunicação

Audiência 
(telespectadores)

Site, e-mail, perfis em redes

Agências  
e anunciantes

Estrutura de relacionamento da área Comercial da TV Gazeta

Faculdade Cásper Líbero Público Canal de comunicação

Alunos (graduação  
e pós-graduação)

Site, e-mail, perfis em redes sociais, eventos abertos à 
comunidade acadêmica

Vestibulandos Site, e-mail, perfis em redes sociais, eventos preparatórios ao 
processo seletivo

Egressos Site, e-mail, perfis em redes sociais, eventos abertos à 
participação ou somente para egressos
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Gazeta FM Público Canal de comunicação

Audiência (ouvintes) Site, telefone (canal do ouvinte), e-mail, perfis em redes sociais, 
blitze pela cidade

Agências  
e anunciantes

Estrutura de relacionamento da área Comercial da Gazeta FM

Artistas Promoção de shows e eventos entre artista e fã clube

Gazeta Esportiva Público Canal de comunicação

Audiência (de internet) Site, e-mail, perfis em redes sociais

Público interno Site, e-mail, Agência de Notícias Gazeta Press,  
Suplemento Cidadania

Anunciantes e público 
externo (veículos 
de comunicação e 
mercado editorial)

Site, e-mail, acervo e pesquisa, estrutura de relacionamento da 
área Comercial (terceirizada)

Grupo de Cidadania 
Empresarial Público Canal de comunicação

Colaboradores, 
organizações 
governamentais e da 
sociedade civil e a 
sociedade em geral

Difusão de campanhas de interesse público e filantrópico 
nos veículos de comunicação da Fundação, elaboração de 
campanhas e peças de comunicação para as entidades 
cadastradas, suplemento Cidadania, newsletter, eventos 
e campanhas com o público interno sobre prevenção 
no carnaval, doação de sangue, de agasalho e de 
materiais e equipamentos às organizações parceiras

Núcleo de Mídias Digitais
Ao identificar oportunidades e neces-
sidades de trabalhar e entender as 
mídias digitais, estabelecemos um 
plano para fortalecer nossa imagem 
e práticas de relacionamento das 
marcas – corporativa e das unidades 
de negócio – nesse ambiente.

Em 2012, criamos o Núcleo de 
Mídias Digitais, responsável pela 
produção e publicação de conteúdo 
nos canais institucionais, interação 
com a audiência, monitoramento 
dos canais sociais e produção de 
ações especiais nas mídias digitais. 
Atualmente, o Núcleo conta com 
dez pessoas, sendo quatro analistas 

e seis estagiários da Faculdade 
Cásper Líbero. Promovemos um 
diagnóstico da nossa atuação nas 
redes sociais com apoio da agên-
cia de relações públicas Edelman 
Significa. Levantamos comentários e 
impressões sobre a Fundação e suas 
unidades junto aos públicos externos 
e interno, identificando a importância 
das redes sociais. Essa análise em-
basará a criação de uma estratégia 
de atuação digital.

Também obtivemos destaque na 
mobilização para o Teleton 2012. Em 
uma ação comandada pela TV Gazeta, 
12 artistas da casa ajudaram a pro-
mover a ação em seus perfis pessoais 

nas redes sociais, atingindo um 
público de mais de 276 mil pessoas. 
Também utilizamos esses canais para 
prestar informações aos participan-
tes da São Silvestre e comunicar 
detalhes do evento.

Nossos colaboradores

As superintendências da Rádio FM, 
TV Gazeta, GazetaEsportiva.Net e 
Faculdade Cásper Líbero desempe-
nham suas atividades de maneira 
independente, em termos opera-
cionais, mas seguem as diretrizes 
corporativas da Fundação Cásper 
Líbero. A Superintendência Geral ga-
rante o alinhamento na condução dos 
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negócios, por meio de estratégias 
e diretrizes unificadas. O relacio-
namento junto aos quase mil fun-
cionários é gerenciado, de maneira 
corporativa, pela Superintendência 
de Recursos Humanos – uma estru-
tura que conta com o apoio interno 
em cada uma das unidades e é 
dividida nas áreas de Recrutamento 
e Seleção, Departamento Pessoal, 
Remuneração, Treinamento, Serviço 
Social e Benefícios e Saúde e 
Segurança do Trabalho.

Nosso corpo funcional registrou 
ligeira elevação, passando de 924 
para 986 colaboradores. Esse 
crescimento se deu, principalmente, 
pela criação de novos programas na 
TV Gazeta. Além de benefícios pre-
vistos por lei, como vale-transporte, 
oferecemos vale-refeição, alimenta-
ção, assistência médica, odontológi-
ca e seguro de vida. Os estagiários e 
profissionais terceirizados recebem 
vale-transporte e vale-refeição no 
mesmo valor dos demais funcioná-
rios e seguro de vida. Os funcioná-
rios recebem ainda, como benefício, 
um dia de remuneração a mais no 
mês do seu aniversário e um vale-

-material escolar de R$ 200 para 
cada filho na escola.

É uma preocupação da gestão de 
recursos humanos a boa remune-
ração. Oferecemos média salarial 
compatível ou maior no comparativo 
com a prática de mercado. Também 
oferecemos benefícios legais e intrín-
secos à gestão da Fundação, como 
tempo de carreira, possibilidade de 
crescimento interno e estabilidade. 

Nossa rotina de preenchimento de 
vagas privilegia o aproveitamento 
interno. Profissionais terceirizados 
são contratados para atividades 
específicas, como serviço de 
limpeza, segurança predial, suporte 
técnico às emissoras de rádio, além 
dos fotógrafos prestadores de 
serviço da Gazeta Press. Os demais 

colaboradores são funcionários da 
Fundação, contratados segundo a 
legislação de cada profissão.

Em uma organização que preza pela 
ética e pela cidadania, a promoção 
da diversidade acontece de maneira 
orgânica. A composição do quadro 
funcional, com uma maioria de ho-
mens brancos, corresponde ao perfil 
da maioria das empresas brasileiras. 
Dos cargos de chefia, 20,62% são 
ocupados por mulheres, incluindo 
superintendentes e conselheiras.

Incentivo ao desenvolvimento
Estimulamos nossos colaboradores 
a manter constante atualização de 
suas competências, por meio da 
oferta e do incentivo a treinamentos 
e cursos de especialização. Além de 
bolsas integrais para cursos de gra-
duação na Faculdade Cásper Líbero, 
os colaboradores com mais de um 
ano de casa também podem receber 

 2010
 2011 
 2012

Perfil do público interno I

Homens TotalMulheres

244 268263

680 718
664

924
986

927

I A média de idade entre as mulheres é de 38 anos  
e, entre os homens, de 40 anos.

117
promoções foram 
realizadas em 2012
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 2010
 2011 
 2012

Raça

I O item negros considera a soma de pretos e pardos.

Brancos

642
688653

Negros I

250 261247

Índios

5 55

Amarelos

27 3222

subsídios para pós-graduação em 
outras instituições.

Em acordo coletivo com os colabo-
radores da faculdade, professores e 
funcionários da unidade têm direito 
a bolsa de 100% nos cursos de 
graduação e pós-graduação da insti-
tuição. Em 2012, investimos cerca 
de R$ 96 mil em treinamentos e acu-
mulamos quase 3 mil horas-aula no 
ano. O investimento foi menor do que 
em 2011, quando foram aplicados 
aproximadamente R$ 135 mil, em 
função do número de capacitações 
e treinamentos realizados pela TV 
Gazeta durante a transformação de 
seu parque tecnológico.

Professores e alunos

Na faculdade, o Núcleo Docente 
Estruturante (NDE) discute os 
rumos das novas tendências educa-
cionais, incentiva a participação em 
cursos de capacitação e promove 
debates sobre as novidades no 

ensino superior, em especial na área 
de comunicação. As coordenadorias 
de cada curso também realizam 
ações e eventos que discutem, com 
profissionais do mercado, temas 
como educação e o contexto atual.

Já o Núcleo de Tecnologia Educa- 
cional, criado no final de 2012, é a 
área dedicada a cursos de formação 
e capacitação para professores 
sobre as principais tendências de 
uso da tecnologia de educação. São 
feitas análises sobre o uso de novas 
ferramentas no ambiente digital.

 A preocupação constante com o 
aperfeiçoamento dos profissionais 
de comunicação, em especial alunos 
e ex-alunos, faz com que a faculda-
de desenvolva inúmeras atividades, 
como cursos, palestras e eventos, 
para fomentar o conhecimento e a 
troca de informações com alunos. 
Em 2012, oferecemos 11 cursos ex-
tracurriculares, que atenderam 216 
pessoas, envolvendo temas técnicos 

É parte dos 
propósitos do nosso 
fundador fazer com 
que a capacitação 
técnica dos alunos 
seja acompanhada 
de uma formação 
ética e humanística 
de qualidade
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(locução em telejornalismo e comuni-
cação verbal e não verbal), relaciona-
dos a gestão (marketing promocional 
e para jornalistas e assessores de 
imprensa) e tendências (sustenta-
bilidade, estratégias inovadoras e o 
design thinking em apresentações).

Alunos de graduação e pós-gradua-
ção também contam com o Centro 
Interdisciplinar de Pesquisa (CIP) 
para o apoio e o desenvolvimento de 
publicações acadêmicas.

Central de estágios
Em conjunto com a Fundação Cásper 
Líbero, a faculdade disponibiliza aos 
seus alunos e ex-alunos uma central 
de estágios para o suporte, a orienta-
ção e a intermediação com as empre-
sas. São oferecidas orientações como 
preparação do currículo, comporta-
mento em entrevistas e dinâmicas de 
grupo, atendimento às empresas so-
bre a lei de estágios e preenchimento 

Número  
de estagiários

2.5552010

3.0172011

2.9052012

de contratos, além do atendimento 
a alunos de pós-graduação e a ex-

-alunos para recolocação profissional. 
Também mantemos uma comunicação 
semanal, via e-mail, com ofertas de 
vagas para alunos de graduação, pós-

-graduação e ex-alunos

Para estreitar o relacionamento com 
o mercado de trabalho, temos con-
tratos de cooperação com o Núcleo 
Brasileiro de Estágios (Nube), o Centro 
de Integração Empresa-Escola (Ciee), 
a Viva Talentos, a Via de Acesso, a 
Cia. de Talentos e a Cia. de Estágios. 
Essas agências cadastraram mais 
de 400 vagas apenas no Dia do 
Estágio, realizado no dia 9 de outubro 
de 2012. Mais informações no site: 
www.casperlibero.edu.br/estagio.

Pesquisa de avaliação docente
Em 2012, promovemos uma pesqui-
sa com os alunos dos quatro anos 
letivos sobre o curso de Jornalismo e 

Comissão  
de Bolsas de Estudo
Dois representantes da Fundação, dois professores 
indicados pela Direção da faculdade e dois alunos 
indicados pelo Centro Acadêmico compõem a 
Comissão de Bolsas de Estudo, que acompanha o 
processo de concessão e manutenção do benefício 
para alunos que comprovem não ter condições de 
pagar as mensalidades escolares. Em 2012, concede-
mos R$ 1.187.173,93 em gratuidade educacional.

o corpo docente. Entre os aspectos 
analisados estavam materiais de 
apoio, domínio do assunto, técnicas 
de ensino e métodos e critérios de 
avaliação. Na maioria dos itens, os 
alunos estão satisfeitos com os pro-
fessores e seus conteúdos, avaliados 
com 3 e 4 pontos, em uma escala 
até 5. A partir de 2013, a ação será 
desenvolvida com os demais cursos 
da faculdade. Os alunos também fi-
zeram uma autoavaliação em relação 
a seu compromisso com cada uma 
das disciplinas.

Seguimos as diretrizes educacionais 
vigentes, como a manutenção de 
uma Comissão Própria de Avaliação 
(CPA), determinada pelo Sistema 
Nacional de Avaliação da Educação 
Superior (Sinaes), bem como pres-
tamos as informações solicitadas 
pelo Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais da 
Educação Superior (Inep).
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O Grupo de 
Cidadania 
Empresarial 
difunde ações de 
instituições sem 
fins lucrativos, com 
o intuito de apoiar 
e dar visibilidade 
ao seu trabalho

Nossos clientes

A TV Gazeta, a Rádio FM e a 
GazetaEsportiva.Net têm departa-
mentos comerciais autônomos, com 
estratégias focadas no seu formato e 
segmento de atuação, porém agindo 
em conjunto. Cerca de 70% da recei-
ta anual da Fundação é gerada a par-
tir desses espaços. São anunciantes 
de pequeno, médio e grande portes, 
de todos os segmentos do mercado.

De maneira transparente e dentro 
dos parâmetros legais, relacionamo-

-nos com nossos clientes buscando 
atender às suas demandas, aliando 
a prática da cidadania, os valores da 
linha editorial adotada e a indepen-
dência editorial em nossos canais.

A Fundação Cásper Líbero comer-
cializa espaços publicitários em seus 
veículos de comunicação visando 
recursos para reinvestir e manter as 
atividades da própria instituição

Investimento em atividades de interesse 
social e filantrópicas 
em R$

2012

Faculdade Cásper Líbero I 1.187.173,93

Rádios Gazeta AM e FM 1.824.402,00

TV Gazeta 40.187.525,00

Total 43.199.100,93

I Concessão de Bolsas de Estudo.

instituições sem fins lucrativos, com o 
intuito de apoiar e dar visibilidade ao 
seu trabalho. Também disponibiliza-
mos nosso conhecimento e tradição 
em comunicação a serviço das orga-
nizações cadastradas para auxiliar na 
produção de peças de comunicação 
e mídia a campanhas e atividades de 
interesse público e filantrópico em 
nossos canais de comunicação.

Em 2012, foi destinado o equivalen-
te a 26,64% da receita da Fundação 
a essas atividades. O cálculo leva em 
conta a comparação com a receita 
bruta obtida com a venda de bens e 
serviços da Fundação, que, no ano, 
foi de R$ 162.142.275,34, confor-
me publicado no Balanço Patrimonial, 
em 31 de dezembro de 2012 (veja a 
relação das organizações beneficia-
das na página 33).

Sem sensacionalismo ou apelos opor-
tunistas, a programação dos nossos 
veículos atrai diversos anunciantes, 
que procuram a credibilidade e a tra-
dição dos nossos quase 70 anos de 
história (saiba mais na página 23).

Atividades  
de interesse público  
para a sociedade

Por ser uma entidade sem fins lucra-
tivos, a Fundação entende que seu 
papel como formadora de opinião e 
difusora de informação pode ser rele-
vante para a construção de uma so-
ciedade mais justa para todos. Apoiar 
as diferentes causas de filantropia 
e interesse público é contribuir para 
uma relação transparente das orga-
nizações apoiadas com a sociedade, 
permeando as atividades de todas as 
unidades de negócio da Fundação.

Dessa forma, o Grupo de Cidadania 
Empresarial (GCE) difunde ações de 
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ecoeficiência

Consumo consciente 
Buscamos estimular 
constantemente nossos 
colaboradores a ter uma 
postura mais responsável 
quanto à utilização de 
recursos como água, 
energia e demais insumos 
necessários para a execução 
de suas tarefas

Uma importante ação desenvol-
vida em 2012 foi a reforma e 
melhoria nas áreas da TV Gazeta 
e da Faculdade Cásper Líbero. Os 
espaços foram remodelados para 
dar mais conforto aos colaboradores 
e alunos, bem como se adaptar às 
demandas legais atuais.

Com o apoio do Grupo de Cidadania 
Empresarial, também promovemos 
campanhas e ações de conscientiza-
ção para que os nossos colaborado-
res mudem seu comportamento no 
dia a dia, dentro e fora da instituição. 
Por meio da sensibilização, forma-
ção e mobilização, desenvolvemos 
e coordenamos ações com públicos 
internos e externos sobre consumo 
consciente e sustentabilidade.

Resíduos
A reciclagem de resíduos gerados nas 
dependências do prédio, o tratamento 

de esgoto e a reciclagem de óleo de 
cozinha e lâmpadas fluorescentes 
fazem parte das ações cotidianas 
da instituição. Entre as atividades, 
promovemos o Bota Fora, no qual os 
colaboradores são convocados a des-
cartar materiais que não utilizam. O 
volume foi de 2,5 toneladas de papel.

Incentivamos nossos colaboradores 
e inquilinos a realizar a separação e 
a destinação dos resíduos. Cerca de 
90% dos resíduos são gerados pelas 
unidades da Fundação, e o restante, 
pelos inquilinos, que também seguem 
normas legais e internas quanto à 
reciclagem. Esse material é separado, 
pesado e encaminhado a uma empre-
sa de reciclagem. 

Em 2012, também coletamos 630 
litros de óleo de cozinha usado, des-
tinados ao Instituto Triângulo para a 
produção de sabão.
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Crianças do Centro Educativo 
São Francisco participam 
de aula de reciclagem, 
organizada pelo Grupo de 
Cidadania Empresarial.
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Energia e água
Com relação à eficiência energética, 
está em andamento um novo projeto 
de distribuição de energia elétrica, no 
sentido de reforçar a eficiência e a 
confiabilidade do sistema. Até o início 
de 2013, as medições apontaram re-
dução de cerca de 10% no consumo. 
Para o próximo ano, projetamos uma 
redução ainda mais expressiva.

Para promover a eficiência no consu-
mo de água, sistemas hidráulicos 
mais eficientes estão sendo implan-
tados no edifício, para garantir, den-
tro de poucos anos, uma redução 
no consumo atual. Mantemos uma 
estação de tratamento vinculada ao 
sistema de abastecimento subter-
râneo de água coletada pelo poço 

artesiano, que gera 26 mil m³  
de água mensalmente. O aprovei-
tamento desse recurso reduziu em 
25% o consumo de água da rede 
pública. Identificamos, ainda, pon-
tos de afloramento de água subter-
rânea no subsolo da Fundação, que 
estão em processo de canalização 
para aproveitamento na lavagem de 
veículos e jardinagem. 

Manutenção da frota
Temos preocupação também com 
a ecoeficiência da nossa frota, 
composta por 40 veículos, sendo a 
maioria, 32 deles, movida a bicom-
bustível. Outros oito são abastecidos 
por diesel. A manutenção desses veí-
culos é feita anualmente, de acordo 
com a legislação vigente.

Reciclagem de resíduos 
de janeiro a dezembro de 2012

Papel 10.723 toneladas

Papelão 13.385 toneladas

Papel Misto 10.082 toneladas

Plástico 11.503 toneladas

Alumínio 563 quilos

Sucata 4.168 toneladas

Fios 67 quilos

Lâmpadas enviadas para descontaminação 3.916

Muitas instalações 
elétricas e 
hidráulicas do 
prédio, construído 
na década de 1960, 
foram substituídas 
e estão alinhadas às 
práticas ambientais 
da Fundação
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o legado de cásper líbero

Nossa trajetória 
Pioneiro da comunicação 
no País, o jornalista Cásper 
Líbero esteve à frente de 
grandes inovações nos 
veículos que dirigiu. Sua 
história é um valioso 
patrimônio que inspira a 
Fundação até os dias de hoje

Nascido em Bragança Paulista, inte-
rior de São Paulo, em 2 de março de 
1889, Cásper Líbero era dotado de 
grande visão de marketing e ampla 
sensibilidade jornalística. Formado 
pela Faculdade de Direito Largo São 
Francisco, em São Paulo, com 21 
anos criou a primeira agência de no-
tícias 100% nacional, a Americana, 
com sucursais no Rio de Janeiro e 
em São Paulo, e, aos 23 anos, foi 
um dos fundadores do jornal Última 
Hora, de grande circulação na cida-
de do Rio de Janeiro.

Com 29 anos, em 1918 se tornou 
diretor e proprietário do jornal A 
Gazeta, transformando a publica-
ção em um dos maiores órgãos de 
imprensa da época. Foi o responsá-
vel pela modernização do periódico, 
com a importação de rotativas da 
Alemanha, que foi o primeiro jornal a 
imprimir em cores no País; implemen-
tou novas tecnologias, como o uso 
da rotogravura e a valorização das 

imagens na paginação; substituiu o 
telégrafo pelo teletipo; instalou uma 
nova dinâmica na distribuição do 
jornal, fazendo o periódico chegar às 
mãos dos leitores em tempo recorde. 
Para dar conta dessa tarefa, uma ver-
dadeira esquadrilha de viaturas de 
A Gazeta saía às ruas.

Apaixonado por esportes, Cásper 
Líbero foi o idealizador de A Gazeta 
Esportiva, publicada inicialmente 
como coluna, posteriormente como 
suplemento do jornal e, depois, de 
maneira independente, sendo con-
siderado o mais completo jornal de 
esportes da América Latina. Foi tam-
bém o responsável pelas primeiras 
transmissões de um jogo de futebol, 
que acontecia no Rio de Janeiro, via 
alto-falantes instalados no Vale do 
Anhangabaú, no centro de São Paulo, 
e narrações feitas por telefone, em 
1922. Somente dez anos depois 
as rádios paulistas começaram as 
transmissões de partidas fora da 
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capital. Em 1934, inovou ao criar, 
para o meio radiofônico, a versão 
sonora de A Gazeta, por meio do 
programa Grande Jornal Falado d’A 
Gazeta, na Rádio Cruzeiro do Sul.

Para abrigar as novas instalações 
de A Gazeta, inaugurou, em 1939, o 
Palácio da Imprensa, como seria cha-
mada a sede do jornal, na antiga Rua 
Conceição – atual Avenida Cásper 
Líbero, em São Paulo. O prédio foi o 
primeiro do País construído espe-
cificamente para abrigar a redação, 
gravura, composição, impressão e 
distribuição de um jornal. Cásper foi 
um ativo incentivador do esporte no 
Brasil, em várias modalidades. Foi 
ele quem criou a tradicional prova 
do dia 31 de dezembro, a Corrida 
Internacional de São Silvestre, 
que originaria, anos mais tarde, a 
São Silvestrinha, para incentivar a 
prática de esportes entre as crian-
ças. Foi também o criador da Prova 
Ciclística 9 de Julho, em homenagem 
à Revolução Constitucionalista de 

1932, entre outros eventos, como 
o torneio de futebol de várzea 
Cidade de São Paulo e os Jogos 
Universitários Brasileiros.

A década de 40 marca a trajetória do 
jornalista. Em 1943, com a difusão 
do rádio no País, Cásper Líbero 
investiu maciçamente no novo meio 
de comunicação, adquirindo a emis-
sora pioneira de São Paulo: a Rádio 
Educadora Paulista, atual Rádio 
Gazeta AM. O apelido de “Emissora 
de Elite” era usado para definir a 
programação, voltada para a elite 
cultural da época e enfatizando a 
música erudita e a clássica.

No mesmo ano, Cásper Líbero fale-
ceu em um acidente aéreo, no Rio 
de Janeiro. Mas suas ideias visio-
nárias continuariam a ter espaço e 
condições de se tornar realidade. 
Cásper não tinha herdeiros, não 
era casado, e seus dois irmãos não 
necessitavam de seus recursos. 
Assim, o jornalista deixou expresso 

Acervo  
será digitalizado
Testemunha da história de São Paulo e do País, os momentos marcantes 
registrados por A Gazeta e A Gazeta Esportiva – assim como a discoteca 
da Rádio Gazeta – estarão disponíveis para consulta de forma mais fácil 
e ágil. A digitalização do Acervo Cásper Líbero oferecerá, integralmente, 
450 mil páginas do jornal e 39 mil músicas de discos de 78 RPM.

O registro da evolução e consagração do esporte brasileiro e mundial 
por meio de renomados jornalistas torna o acervo de alto interesse 
público. O jornal A Gazeta Esportiva será o primeiro a ter seu arqui-
vo integralmente digitalizado e integrado ao portal de notícias da 
GazetaEsportiva.Net.

Já os registros sonoros do acervo fonográfico da Rádio Gazeta estarão 
acessíveis às ferramentas de buscas, aumentando o volume de acesso 
ao portal. O formato de disponibilização contará com a interação do 
usuário em tempo real, sugerindo músicas ouvidas por outros usuários 
e outras versões da mesma música, apresentando a genealogia musical.

em seu testamento o desejo de 
que uma fundação fosse criada, 
a fim de apoiar a construção de 
uma sociedade justa e desenvolvida, 
por meio da educação qualificada 
e da comunicação. 

A Fundação Cásper Líbero foi cons-
tituída em 1944 – um complexo de 
comunicação que reúne, atualmente, 
TV Gazeta, Rádios Gazeta AM e FM 
e a GazetaEsportiva.Net, além da 
Faculdade de Comunicação Cásper 
Líbero e do Grupo de Cidadania 
Empresarial. É uma instituição sem 
fins lucrativos que administra o pa-
trimônio legado por nosso fundador, 
o Edifício Gazeta, com 68 mil m² e 
14 andares que abrigam todas as 
unidades da Fundação. O prédio 
tem ainda três teatros com capaci-
dade para 900, 300 e 420 pessoas, 
e, em seu topo, estão instaladas 
a antena da Rádio Gazeta FM e a 
torre da TV Gazeta, com 85 metros 
de altura – estrutura que se tornou 
um dos cartões-postais da cidade.
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Eu, Cásper Líbero, quero  
e disponho que todos os meus bens 
remanescentes sejam reunidos 
e aplicados como patrimônio 
da Fundação que hora crio e 
instituo, aparelhada dos inventos e 
aperfeiçoamentos que o progresso 
for engendrando, fidelíssimo à 
elevada finalidade da Fundação.”
(Trecho do testamento cerrado de Cásper Líbero, ipsis litteris).
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Atletas durante o percurso 
da 1ª. edição da Corrida de 
São Silvestre, em 1925.

Cronologia 
da Fundação 
Cásper Líbero

02 de março de 1889
Nascimento de Cásper Líbero,  
em Bragança Paulista (SP).

16 de maio de 1906
Adolfo Campos de Araújo funda o 
jornal vespertino A Gazeta, que traz 
seções fixas de economia, política, 
saúde, arte e literatura.

1910
Cásper cria a primeira agência de 
notícias 100% nacional: a Agência 
Americana.

11 de fevereiro de 1914
Cásper lança o jornal Última Hora, 
no Rio de Janeiro. Na vigência do  
estado de sítio da presidência 
Hermes de Fonseca, teve a sua 
publicação suspensa.

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 Líbero Badaró, onde fi-
cou até 1939, e o título da publicação 
passa a ser impresso em vermelho.

1925
Criada a Corrida de São Silvestre, 
por Cásper Libero, inspirada na 
March aux Flambeaux, da França. É 
a primeira vez no Brasil em que todos 
podem participar de uma corrida: 
negros, brancos, esportistas ou não.

1928
Surge o suplemento  
semanal A Gazeta – Edição 
Esportiva.
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O legado de Cásper Líbero está 
vivo nos valores da Fundação.

1929
É criada a Página Feminina, primeira 
seção para mulheres dos grandes 
jornais, valorizando a mulher moder-
na, que trabalha e pratica esportes. 
Também é publicada a primeira edi-
ção do suplemento A Gazeta Infantil, 
com textos e histórias em quadri-
nhos. A Gazeta imprime a primeira 
foto colorida no País – uma imagem 
da vencedora do Concurso de Miss 
Universo.

1930 
A Gazeta passa a publicar um suple-
mento 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.

1932
O jornal A Gazeta torna-se a voz da 
Revolução de 32, noticiando o dia a 
dia das batalhas e apoiando o exérci-
to paulista.

1934
Cásper retorna do exílio, anistiado e 
indenizado. Com o dinheiro recebido, 
constrói o primeiro prédio planejado  
e projetado para abrigar um jornal  

— na atual Avenida Cásper Líbero.

1939
É inaugurado o prédio do jornal, no 
centro de São Paulo, conhecido 
como Palácio da Imprensa.

1943
Com a difusão do rádio no país, 
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.

1944
Conforme vontade de seu patrono,  
é constituída a Fundação  
Cásper Líbero.

1945
A Corrida de São Silvestre inicia  
sua fase internacional.

1947
Surge a primeira escola de 
Jornalismo do Brasil: a Escola 
de Jornalismo Cásper Líbero. 
Inaugurada a Rádio Gazeta Ltda., 
atual Rádio Gazeta FM. A Gazeta 
Esportiva, até então um suplemento 
de A Gazeta, torna-se um jornal diá-
rio, o primeiro inteiramente dedicado 
ao esporte.

1958
Na vitória do Brasil na Copa do 
Mundo de Futebol, A Gazeta 
Esportiva atinge a tiragem recorde 
de 407.324 exemplares.
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A  TV 
Gazeta foi 
inaugurada 
em 1970 e, 
desde então, 
produz 
informação 
de qualidade 
para toda 
a família.

1959
O presidente Juscelino Kubitschek 
concede um canal de televisão à 
Fundação Cásper Líbero. Revogada 
por ele em 1961, foi  novamente 
concedida por Jânio Quadros.

1966
Inaugurado o Edifício Gazeta, na 
Avenida Paulista. Com 14 andares e 
68 mil m2, abrigou todas as insta-
lações da Fundação Cásper Líbero, 
inclusive seu parque gráfico.

1970
É inaugurada a TV Gazeta – Canal 
11, no dia 25 de janeiro, data do 
aniversário da cidade de São Paulo, 
primeira emissora equipada para 
transmissão em cores e que promo-
veu a primeira transmissão externa 
colorida do País: o Grande Prêmio do 
Brasil de Fórmula I.

1972
A Escola de Jornalismo transforma-

-se em Faculdade de Comunicação 
Social Cásper Líbero, incorporando 
os cursos de Relações Públicas e 
Publicidade e Propaganda.

1976
Em 18 de fevereiro, a Rádio Gazeta 
FM inicia suas atividades.

1979
É publicada a última edição do jornal 
A Gazeta, que se torna um suplemen-
to de A Gazeta Esportiva.

1983
É inaugurada uma nova torre de 
transmissão da TV Gazeta, com 85 
metros de altura.

1997
Nos 50 anos da faculdade e 
de A Gazeta Esportiva, o jor-
nal entra no mundo da internet. 
Um ano depois, foi ao ar o site 
www.gazetaesportiva.net.

1999
Criação do Grupo de Cidadania 
Empresarial, para desenvolver pro-
gramas socioeducativos e incentivar 
a realização de ações cidadãs dentro 
da Fundação.

2001
Circula, pela última vez, a versão 
impressa de A Gazeta Esportiva, que 
migra integralmente para a mídia 
eletrônica.

2002
A Faculdade de Comunicação Social 
Cásper Líbero passa a ministrar tam-
bém o curso de Rádio e TV.

2007
A TV Gazeta entra na era digital, 
iniciando oficialmente suas trans-
missões utilizando esse siste-
ma. Celebrações de 60 anos da 
Faculdade Cásper Líbero e de A 
Gazeta Esportiva, edição diária.

2009 
A Rádio Gazeta AM passa a ser diri-
gida pela Faculdade Cásper Líbero.

2011
A TV Gazeta dá início às transmis-
sões no sistema digital de alta defini-
ção, tecnologia HDTV.
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Base de Cálculo 2012 (R$ mil) 2011 (R$ mil)

Receita líquida (RL) 154.901 143.826

Resultado operacional (RO) 9.769 8.712

Folha de pagamento bruta (FPB) 99.297 91.180

2012 2011

Indicadores sociais internos R$ mil % sobre FPB % sobre RL  R$ mil % sobre FPB % sobre RL

Alimentação 5.711 5,75% 3,69% 5.082 5,57% 3,53%

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

Previdência privada 0 0% 0% 0 0% 0%

Saúde 7.744 7,80% 5,00% 7.301 8,01% 5,08%

Segurança e saúde no trabalho 46 0,05% 0,03% 85 0,09% 0,06%

Educação 116 0,12% 0,07% 102 0,11% 0,07%

Cultura 0 0% 0% 0 0% 0%

Capacitação e desenvolvimento profissional 27 0,03% 0,02% 89 0,10% 0,06%

Creches ou auxílio-creche 90 0,09% 0,06% 83 0,09% 0,06%

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

Outros 1.196 1,20% 0,77% 4.390 4,81% 3,05%

Total 14.930 15,04% 9,64% 17.132 18,79% 11,91%

Indicadores sociais externos  R$ mil % sobre RO % sobre RL  R$ mil % sobre RO % sobre RL

Educação 1.260 12,90% 0,81% 1.029 11,81% 0,72%

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 86 0,88% 0,06% 78 0,90% 0,05%

Total das contribuições para a sociedade 42.019 430,13% 27,13% 38.000 436,18% 26,42%

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

Total 43.365 443,90% 28,00% 39.107 448,89% 27,19%

Balanço 
Social Anual 
2012
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Indicadores do corpo funcional 2012 2011

Nº de empregados(as) ao final do período 986 924

Nº de admissões durante o período 169 113

Nº de empregados(as) terceirizados(as) 106 54

Nº de estagiários(as) 100 75

Nº de empregados(as) acima de 45 anos 357 317

Nº de mulheres que trabalham na empresa 268 244

% de cargos de chefia ocupados por mulheres 18,95% 20,62%

Nº de negros(as) que trabalham na empresa 64 66

% de cargos de chefia ocupados por negros(as) 1,05% 1,10%

Nº de pessoas com deficiência ou necessidades especiais 35 37

Exercício da cidadania empresarial 2012 Metas 2013

Número de acidentes de trabalho 7 0

Definição dos projetos sociais  
e ambientais

Direção
Direção 

e gerências
Todos(as) 

empregados(as)
Direção

Direção e 
gerências

Todos(as) 
empregados(as)

Definição dos padrões  
de segurança e salubridade

Direção  
e gerências

Todos(as) 
empregados(as)

Todos(as)  
+ CIPA

Direção 
e gerências

 Todos(as) 
empregados(as)

 Todos(as)  
+ CIPA

Liberdade sindical e direitos dos 
trabalhadores

Não se 
envolve

Segue as 
normas da OIT

 Incentiva e 
segue a OIT

 Não se 
envolverá

 Seguirá as 
normas da OIT

 Incentivará e 
seguirá a OIT

A previdência privada contempla: Nenhum empregado Nenhum empregado

A participação dos lucros ou resultados 
contempla:

Nenhum empregado Nenhum empregado

Padrões éticos e socioambientais na 
seleção de fornecedores

Não são 
considerados

São sugeridos São exigidos
Não serão 

considerados
Serão 

sugeridos
Serão exigidos

Voluntariado corporativo
Não se 

envolve
Apoia

Organiza e 
incentiva

Não se 
envolverá

Apoiará
Organizará e 

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

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.

Nossos valores

Missão

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 afina-
da 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.

Créditos
Coordenação
Márcia Cristina Firmo  
Ivone Aparecida Pereira de Mello 
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(Grupo de Cidadania Empresarial) 

 
Coordenação editorial e design 
Report Sustentabilidade

Equipe: Ana Souza (gestão de 
projetos e relacionamento), Michele 
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