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Se as favelas fossem um estado, seriam o quinto mais populoso da federação, capaz de movimentar 63 bilhões
de reais a ada ano. A pesquisa Radiografia das Favelas Brasileiras reuniu números surpreendentes e
reveladores sobre este território, muitas vezes estigmatizado pelo senso comum. Da pesquisa surge este livro,
que mostra que é difícil entender o Brasil sem entender as favelas, unindo o rigor científico das pesquisas de
opinião com o conhecimento prático dos moradores de favela. O universo da favela real parece ainda invisível
à grande mídia, aos intelectuais e a boa parte dos planejadores de negócios, que ignoram e desprezam seu
poder transformador. Estamos diante de um novo cenário nas favelas do Brasil. Então, quais são os perfis que
se revelam e as perspectivas que trazem à nossa sociedade? Os autores desmistificam a favela de hoje
apoiando-se em informações inéditas, mostrando que esse é um território não apenas importante e em
desenvolvimento, mas também uma área de grandes e compartilhadas oportunidades – o coração vibrante do
Brasil. Se as favelas fossem um estado, seriam o quinto mais populoso da federação, capaz de movimentar 63
bilhões de reais a cada ano.A pesquisa Radiografia das Favelas Brasileiras reuniu números surpreendentes e
reveladores sobre este território, muitas vezes estigmatizado pelo senso comum. Da pesquisa surge este livro,
que mostra que é difícil entender o Brasil sem entender as favelas, unindo o rigor científico das pesquisas de
opinião com o conhecimento prático dos moradores de favela.O universo da favela real parece ainda invisível
à grande mídia, aos intelectuais e a boa parte dos planejadores de negócios, que ignoram e desprezam seu
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