


METODOLOGIA DA PESQUISA
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2.000 entrevistados

63 favelas de todas as 

regiões do Brasil

2,2 p.p. 

margem de erro

Pesquisa quantitativa pessoal

Metodologia utilizada

CENSO IBGE

Dados secundários

POF – Pesquisa do 

Orçamento Familiar

PNAD – Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios 



4

63 comunidades



AS FAVELAS NO BRASIL: 

PERCEPÇÕES E PERSPECTIVAS
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A ocupação de espaços sem qualquer tipo de

infraestrutura urbana caracterizou o processo de

crescimento desordenado das cidades brasileiras

A ausência do poder público nas regiões periféricas 

configurava “somatório de extorsões”, gerando uma 

situação de segregação urbana

Cf. Lúcio Kowarick, A espoliação urbana

A periferia como cidade informal:

• Linhas de transporte que não chegavam;

• Ruas não asfaltadas;

• Ausência de iluminação pública e saneamento básico;

• Ausência de creches, escolas e postos de saúde;

• Autoconstrução de moradias.

“aqui era só mato”

Um histórico de exclusões



*Fonte: Projeção Data Favela a partir do CENSO/IBGE ; PNAD/IBGE e IPEA

O Brasil tem 12,3 milhões 

de pessoas morando em favelas
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Se os 12,3 Milhões de moradores de favelas se juntassem, 

formariam o 5º maior estado do país

Se as favelas brasileiras 

formassem um estado, seria o  

5º maior estado 
brasileiro em população

Fonte: Projeção Data Popular a partir do CENSO/IBGE ; PNAD/IBGE; IPEA; Estimativas Populacionais IBGE

UF População

1º São Paulo 44,4 Mi

2º Minas Gerais 20,9 Mi

3º Rio de Janeiro 16,6 Mi

4º Bahia 15,2 Mi

5º COMUNIDADES 12,3 Mi

6º Rio Grande do Sul 10,2 Mi

2015
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Favela é um fenômeno metropolitano

As favelas estão 

concentradas 

sobretudos nas 

capitais e Regiões 

Metropolitanas

Localização das comunidades brasileiras

Comunidades

Fonte: Data Popular a partir do  Censo2010/IBGE

89% dos moradores de favelas 

estão em Regiões Metropolitanas
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Percentual de Pessoas que vivem 
em comunidades

Mais de 10%

Entre 5% e 10%

Entre 3% e 5%

Entre 2% e 3%

Até 1%

Total de Pessoas que vivem 
em comunidades carentes

Mais de 500 mil
Entre 100 e 500 mil

Até 100 mil

O Rio de Janeiro é o único 

estado da região sudeste 

com mais de 10% da 

população

vivendo em favelas

Norte e Nordeste têm maior percentual de pessoas 

vivendo em favelas

Fonte: Data Popular a partir do  Censo2010/IBGE
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Comparadas com a média 

nacional, as comunidades 

têm um perfil etário geral 

4 anos mais jovem.

Distribuição etária nas 
comunidades brasileiras 

Brasil: 33,1 anos

A favela é jovem 

8

31

17

18

26

13

32

16

16

22

60 anos ou mais

35 a 59 anos

25 a 34 anos

15 a 24 anos

Até 14 anos

Brasil Favelas

%

Fonte: Projeção Data Popular a partir da PNAD/IBGE
Favelas: 29,1 anos

Média de 

idade
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Os jovens são mais escolarizados e querem investir em sua formação: 

4 em cada 10 jovens de 19 a 24 anos querem fazer faculdade em 2015

Já cursaram faculdade

C5. Pensando nos próximos 12 meses, você tem intenção de: FAZER UMA FACULDADE 

(CURSO SUPERIOR) Base: 2.000 casos / 19 a 24 anos: 235

Total

11%

19 a 24 anos

6%

Total

38%

19 a 24 anos

21%

Pretende fazer faculdade 

no próx. ano
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E demandam qualificação profissional: 62% dos jovens de 14 a 

18 anos querem fazer um curso profissionalizante em 2015 

Já fizeram curso profissionalizante

26%

Total

Pretende fazer curso 

profissionalizante no próx. ano

37% 62%

14 a 18 anosTotal

C5. Pensando nos próximos 12 meses, você tem intenção de: FAZER UM CURSO 

PROFISSIONALIZANTE Base: 2.000 casos / 14 a 18 anos: 222
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67% dos moradores de 

favelas são negros. 

No Brasil, este número 

é de 55%.

E concentra maior proporção de negros do que a média brasileira

Cor autodeclarada nas 
comunidades brasileiras 

55
67

45
33

Brasil Favelas

Negro Branco

%

Fonte: Projeção Data Popular a partir da PNAD/IBGE
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6,3 milhões de mulheres brasileiras vivem em favelas. 

69% delas são negras   

%

29 18 51 1

Branca Preta Parda
Amarela Indígena NS/NR

Cor

6,3Milhões

Mulheres que vivem em favelas

69%

Fonte: Projeção Data Popular a partir da PNAD e Censo/IBGE e Pesquisa Nova Favela Brasileira; 

%
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70% das mulheres que vivem em favelas têm filhos, e maioria teve 

o primeiro filho antes dos 20 anos

% Tem filhos

Média: 

1,6 filhos

Com quantos anos teve o primeiro filho

15

43

26

11

4

Até 16 anos

Mais de 16 a 20 anos

Mais de 20 a 25 anos

Mais de 25 a 30 anos

Mais de 30 anos

70%
58%

Fonte: Pesquisa Nova Favela Brasileira; 
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As mulheres são protagonistas das mudanças nas favelas

62
21

9
8 Casais com filhos

Mães solteiras

Casais sem filhos

Outro tipo de
família

Estrutura das famílias nas comunidades%
44% dos lares das favelas são 

chefiados por mulheres

21% dos lares das favelas são 

formados por mães solteiras



COMO ENXERGAM 

O PAÍS, A COMUNIDADE 

E A PRÓPRIA VIDA?
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90% dos moradores de favelas se consideram felizes

12 4 42 48 2

Muito infeliz Pouco feliz Nem feliz, nem infeliz Feliz Muito feliz NS/NR

O quanto se considera feliz%

Base: 2.000 casos

90%

A11. Pensando em uma escala de 0 até 10, onde 0 significa totalmente infeliz e 10 significa totalmente feliz, o quanto você se considera feliz? 
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7

11

26

36

20

Maioria dos moradores da favela acham que a vida melhorou no último ano, e 

essa melhora é creditada principalmente ao próprio esforço e à ajuda de Deus

No último ano, a vida 

melhorou ou piorou
%

A5. Você diria que, no último ano, sua vida melhorou

ou piorou? Muito ou pouco? (RU) Base: 2.000 casos

1

5

17

24

53

Outros

O governo

Minha família

Deus / minha fé

Eu / Meu próprio esforço

Quem é o principal responsável pela melhora de vida
(entre quem disse que a vida melhorou)

%

A6. Quem você acha que é o principal responsável por sua vida 

ter(LER REPOSTA DA A5)? (RU) Base: 1.085 casos

56%
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3
33

13

36

42

A Favela é mais otimista que o Brasil

36

25

17
Melhorar muito

Melhorar um pouco

Ficar igual

Piorar um pouco

Piorar muito

NS / NR

42%

Acredita que a vida vai melhorar no próximo ano%

A7. Você acredita que no próximo ano sua vida vai 

melhorar ou piorar? Muito ou pouco? (RU) Base: 2.000 casos

Brasil Favela

78%

25%
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26

18

21

28

7

Percepção é de que as esferas mais próximas (como a própria vida e a 

favela) melhoraram mais que as esferas mais distantes (como o país) 

No último ano a vida melhorou ou piorou?%

A5. Você diria que, no último ano, sua vida melhorou

ou piorou? Muito ou pouco? (RU) Base: 2.000 casos

7

11

26

36

20Melhorou muito

Melhorou um pouco

Ficou igual

Piorou um pouco

Piorou muito

NS / NR

56%

A sua vida

29

22

20

23

6

29%

A3. Pelo que você sabe ou ouviu falar, você diria que, 

no último ano, a vida nas favelas brasileiras melhorou 

ou piorou? Muito ou pouco? Base: 2.000 casos

35%

A vida nas favelas A vida no Brasil

A2. Pelo que você sabe ou ouviu falar, você diria 

que, no último ano, a vida no Brasil melhorou ou 

piorou? Muito ou pouco? Base: 2.000 casos
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3
33

13

36

42

8 em cada 10 moradores das favelas são otimistas sobre próximo 

ano, mas cenário adverso também reduziu em 15 p.p. o otimismo 

6

44

49

Melhorar muito

Melhorar um pouco

Ficar igual

Piorar um pouco

Piorar muito

NS / NR

93%

Acredita que a vida vai melhorar no próximo ano%

A7. Você acredita que no próximo ano sua vida vai 

melhorar ou piorar? Muito ou pouco? (RU) Base: 2.000 casos

2013 2015

78%
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3
33

13

36

42

Melhorar muito

Melhorar um pouco

Ficar igual

Piorar um pouco

Piorar muito

NS / NR

Quanto mais jovem, maior o otimismo entre os 

moradores das favelas

Acredita que a vida vai melhorar no próximo ano x Idade
%

A7. Você acredita que no próximo ano sua vida vai 

melhorar ou piorar? Muito ou pouco? (RU) Base: 2.000 casos; 14-18 anos: 222 / 19-24 anos: 235 / 25-34 anos: 507 / 35-49 anos: 591/ 50 ou mais: 445

78%

De 14 a 18 anos

De 19 a 24 anos

De 25 a 34 anos

De 35 a 49 anos

50 anos ou mais

85%

84%

80%

78%

68%



Apesar da percepção de melhora de 

vida e do otimismo, eles sabem que há 

muito para melhorar



AS FAVELAS E OS 

SERVIÇOS PÚBLICOS
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Saúde é considerada o maior problema do país e seria maior 

prioridade  dos moradores caso fossem governantes

Principal problema 

do Brasil hoje
%

J4. Na sua opinião, qual é o principal problema do Brasil hoje? E em 2º lugar? Base: 2.000 casos 

38

18

13

12

5

4

4

2

4

1

Saúde

Violência / Criminalidade

Educação

Corrupção

Desemprego

Drogas

Desigualdade social

Pobreza

Outros

NS/NR

Se fosse um governante, 

cuidaria de qual área

45

17

14

8

4

3

3

3

3

Saúde

Educação

Violência / Criminalidade

Corrupção

Desemprego

Desigualdade social

Drogas

Pobreza

Outros

Apesar de acharem 

que violência é um 

problema maior, se 

fossem governantes 

moradores prefeririam 

dar prioridade  à 

educação
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Saúde e educação são consideradas as áreas mais importantes 

para o futuro do país

%

J7. Dessas áreas, qual é a mais importante para o futuro do Brasil? Base: 2.000

Área mais importante para o 

futuro do Brasil

40

36

15

7

1

Saúde

Educação

Segurança

Emprego

Habitação
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Apenas 1/4 dos moradores de favelas acham que o país, 

de modo geral, está no rumo certo

O Brasil está no rumo certo?%

A8. De modo geral, você acredita que o Brasil está no rumo certo ou não está no rumo certo? Base: 2.000 casos

25

68

7

Está no rumo certo
Não está no rumo certo
NS / NR
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26

24

31

16

15

18

19

20

16

28

27

21

8

7

12

3

7

2

O gov. do prefeito da sua cidade

O gov. do governador do seu Estado

O gov. da atual presidente Dilma

Muito ruim (0 a 1) Ruim (2 a 4) Nem bom, nem ruim (5) Bom (6 a 8) Muito bom (9 a 10) NS/NR

Moradores de favelas são críticos na avaliação de todos os atuais 

níveis de governo. Mas têm imagem positiva do governo Lula

Avaliação de governos  (Notas 0 a 10)%

A9. Pensando em uma nota de 0 até 10, que nota você dá para avaliar? Base: 2.000 casos

14 8 12 30 34 2O gov. do ex-presidente Lula

Nota Média

4,6

4,8

4,6

6,8
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Mais da metade acredita que o Brasil seria melhor se não tivesse 

partido político

%

Base: 2.000

J15. Vou ler algumas frases e gostaria que você me dissesse se concorda ou discorda...( LER FRASES)? Totalmente ou em parte?

“O Brasil seria melhor se não tivesse 

nenhum partido político”

3

4

15

14

7

13

10

17

18

25

47

27

Brasil

Favelas

NS/NR

Discorda totalmente

Discorda em parte

Nem concorda nem discorda

Concorda em parte

Concorda totalmente

52%

65%
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Apesar de críticos em relação a governos e partidos, eles 

reconhecem o voto como instrumento de transformação do país

%

J6. De forma geral, quanto você acha que o seu voto é importante para o futuro do país?  (LER OPÇÕES) (RU) Base: 2.000

65 23 10 2

Muito importante Um pouco importante Nada importante NS/NR

Quanto acha que o voto é 

importante para o futuro do país
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Moradores não estão satisfeitos com a qualidade dos serviços 

públicos. Segurança e saúde são os que recebem pior avaliação 

J2. Pensando em uma nota de 0 até 10, onde 0 significa muito ruim e 10 significa muito bom, que nota você dá para avaliar os 

seguintes serviços públicos em sua comunidade (LER OPÇÕES), mesmo que você não os utilize? Base: 2.000 casos 

Serviços avaliados

(entre os que têm)

Nota média 
(0 a 10)

2015

Coleta de lixo 6,85

Iluminação pública 5,89

Escola pública 5,87

Creche pública 5,65

Agente comunitário de saúde 5,46

Transporte público 5,17

Condições das ruas e calçadas 5,1

Posto de Saúde 4,85

Saneamento Básico 4,71

Hospital público 3,59

Segurança pública 3,31

Posto policial 3,24

A presença do serviço público 

é um ganho para as favelas, 

mas não é sinônimo de 

satisfação. 

Nota 

Média5,26
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Entre os serviços públicos, coleta de lixo é o único que melhorou para a maioria dos 

moradores. Segurança pública é percebida como o que mais piorou no último ano

Os serviços públicos melhoraram ou pioraram%

J3. (SE COD. 98 NÃO APLICAR) E você diria que, no último ano, os seguintes serviços públicos em sua comunidade melhoraram ou pioraram? Muito ou pouco? 

Base: 2.000 casos 

Os serviços públicos melhoraram ou pioraram

1

1

4

1

1

2

1

3

7

11

11

14

17

16

22

19

32

9

11

12

9

18

16

14

16

22

26

32

31

29

27

31

28

32

26

33

31

31

29

26

25

25

25

14

24

15

14

15

11

11

9

7

3

Coleta de lixo

Iluminação pública

Escola pública

Creche pública

Transporte público

Ruas e calçadas

Posto de saúde

Saneamento básico

Segurança pública

NS/NR Piorou muito Piorou um pouco Ficou igual Melhorou um pouco Melhorou muito



SEGURANÇA
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74% reconhecem que existe tráfico de drogas na comunidade onde 

vive, e 81% acham que ele não traz benefícios 

% Tem tráfico de drogas na 

comunidade onde mora

Base: 2.000

J13. Lembrando que essa pesquisa é sigilosa, você diria que tem tráfico de drogas na comunidade em que você mora? 
J14. Você acha que o tráfico também pode trazer benefícios para uma comunidade?

Acha que o tráfico também pode trazer 

benefícios para a comunidade 

74

13

13

Sim

Não

NS / NR

9

81

10

Sim

Não

NS / NR
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Maioria das comunidades ainda não foi pacificada pela polícia. 

Moradores dividem-se sobre necessidade de pacificação

%

J10. A comunidade em que você mora já foi pacificada pela polícia?

A comunidade em que mora já foi 

pacificada pela polícia

Base: 2.000

J11. E em sua opinião, a comunidade em que você mora precisaria ser pacificada pela polícia?

A comunidade em que mora precisaria 

ser pacificada pela polícia 

19

77

4

Sim

Não

NS / NR

42

51

7

Sim

Não

NS / NR
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Moradores de favela são menos favoráveis à “pacificação” do que a média 

dos brasileiros. Quanto mais jovem, menos favorável à “pacificação”

% A favor ou contra a pacificação de favelas pela polícia

Base: 2.000

J12. Você é a favor ou contra a pacificação de favelas pela polícia? Totalmente ou em parte? 

46

46

30

17

8

15

5

8

7

8

4

6

Brasil

Favelas

Totalmente a favor Parcialmente a favor Nem a favor nem contra

Parcialmente contra Totalmente contra NS/NR

(Totalmente a favor + Parcialmente a favor)

63%

De 14 a 18 anos

De 19 a 24 anos

De 25 a 34 anos

De 35 a 49 anos

50 anos ou mais70%

67%

60%

58%

57%

76%
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H2. Você acha que a polícia é mais violenta do que deveria? 

Acha que a polícia é mais violenta do 

que deveria?

%

Maioria das pessoas que vivem em comunidades acredita que a 

polícia é mais violenta do que deveria, principalmente na favela

2.000 casos

H3. E você acredita que a polícia é mais violenta na favela ou fora da favela?

E acha que a polícia é mais violenta na 

favela ou fora da favela?

75

22

3

Sim Não NS / NR

656

23

3 4

Na favela Fora da favela
Em ambos Nenhum
NS / NR
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Já ouviu falar de assassinato de gente 

trabalhadora na favela onde mora

%

62% dos moradores de favela já ouviram falar de assassinato de 

gente trabalhadora onde mora

2.000 casos

H4. Você já ouviu falar de assassinato de gente trabalhadora na favela onde mora?

62

34

5

Sim Não NS / NR



PRECONCEITO: UMA REALIDADE
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Preconceito ainda é parte do cotidiano dos 

moradores de favela

3 5 8 33 512015

Discorda totalmente

Discorda em parte

Nem concorda nem discorda

Concorda em parte

Concorda totalmente

84%

Concorda ou discorda:

“Quem mora na comunidade sofre 

preconceito”

%

J15. Vou ler algumas frases e gostaria que você me dissesse se, concorda ou discorda... 

QUEM MORA NA COMUNIDADE SOFRE PRECONCEITO? Base: 2.000 casos

52% dos moradores de 

comunidade afirmam que 
já se sentiram discriminados 
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Moradores associam Favela principalmente à noção de Comunidade. 

Mas quem vive fora pensa principalmente em Violência
%

A1. Quando alguém de fora pensa na favela, o que você acha que vem à cabeça em primeiro lugar?

Quando você pensa na favela, 

o que vem à cabeça...

16

15

14

8

6

5

4

4

4

3

3

16

1

Comunidade

Pobreza

Violência

Família

Tráfico

Miséria

Desorganização

Drogas

Amigos

Barraco

Bagunça

Outros

NS/NR

A1a. E quando você pensa em favela, qual é a primeira palavra que te vem à cabeça?

Quando você pensa na favela, o que vem à cabeça...

(Brasil / Quem nunca morou em favela)

%

25

23

9

9

8

6

4

4

2

9

1

Violência

Pobreza

Comunidade

Tráfico de drogas

Drogas

Miséria

Barraco

Desorganização

Bagunça

Outros

Não sabe
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A favela aparece de forma positiva ou 

negativa nos noticiários

%

Imagens veiculadas sobre a favela fortalecem o preconceito: 64% dos 

moradores acham que ela aparece de forma negativa no noticiário

2.000 casos
H7. Você acha que a favela aparece de forma positiva ou negativa nos noticiários?

19

12

64

4

Positiva

Nem positiva, nem negativa

Negativa

NS/NR
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Importância de ter uma boa aparência 

para ser aceito fora da favela

%

Para os moradores de favela é fundamental ter uma boa 

aparência para ser aceito fora dela

2.000 casos
H9. Para você, qual a importância de ter uma boa aparência para ser aceito fora da favela?

1 8 10 43 38

NS/NR Nada importante Pouco importante

Importante Muito importante

81%
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Os moradores de comunidades acreditam que têm menos 

oportunidade de progredir na vida

%

J9. Você acha que pessoas que vivem em comunidades têm mais ou menos oportunidades DE PROGREDIR NA VIDA do que as pessoas que vivem fora das comunidades? 

As pessoas que vivem em comunidades têm mais ou 

menos oportunidades DE PROGREDIR NA VIDA do que 

as pessoas que vivem fora das comunidades?

Base: 2.000

13 25 60 2

Mais oportunidades Igual oportunidade

Menos oportunidades NS/NR
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Se tivesse o dobro de dinheiro por mês%

Mesmo assim a maioria afirma que se tivesse o dobro de 

dinheiro, continuaria morando na sua comunidade

2.000 casos
H10. Se você tivesse o dobro de dinheiro por mês, você....

43 27 13 15 2

Continuaria na sua casa

Continuaria na comunidade, mas em outra casa

Sairia da comunidade, mas para um bairro próximo dela

Sairia da comunidade, para um bairro distante dela

NS/NR

70%



RENDA E CONSUMO NAS 

FAVELAS BRASILEIRAS
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Em 10 anos a massa de renda das favelas cresceu mais 

de 50% em termos reais, e atingiu R$ 68,5 Bi

R$ 68,5* bi

*Fonte: Projeção Data Popular a partir da PNAD/IBGE, POF/IBGE. Valores atualizados pelo INPC

R$ 43,9* bi2005

2015

+ 56% 
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Uma massa de renda maior que a da maioria dos estados brasileiros

Moradores de favelas possuem uma renda anual de

R$ 68,5* bi

*Fonte: Projeção Data Popular a partir da PNAD/IBGE, CENSO 2010/IBGE e IPEA

Favelas 

brasileiras

Favelas concentram uma 

massa de renda maior que 

a de 15 estados 

brasileiros >
Renda / Consumo das famílias**

ES MA MT MS AM

PR RN PI AL SE

RO TO AM AC RR
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Com mais trabalho e renda, nos últimos 10 anos os moradores 

das favelas ascenderam economicamente

Fonte: Projeção Data Popular a partir da PNAD/IBGE

Distribuição das Classes Econômicas 

nas Favelas (2005 – 2015)
%

58

32

40

61

3 7

2005 2015

Classe Alta

Classe Média

Classe Baixa

Fonte: Data Popular a partir da PNAD e Pesquisa Nova Favela Brasileira 2015
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Entre os moradores de favelas, 56% se consideram de classe 

média ou média baixa

De qual classe econômica se consideram
%

A10. Hoje, de qual classe você se considera? (RU)

Base: Classe Baixa: 641 casos / Classe Média: 1.110 casos / Classe Alta: 114 casos

2

27

29

41

1

Classe Alta          Classe Média Alta          Classe Média           Classe Média Baixa           Classe Baixa           NS / NR

56%
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Salário nas favelas fica em média entre 1 e 2 salários mínimos

R$ 840

R$ 904

R$ 917

R$ 989

R$ 1.014

R$ 1.054

R$ 1.139

R$ 1.158

R$ 1.200

R$ 1.276

Bahia

Ceará

Distrito Federal

Paraná

Pernambuco

Pará

Minas Gerais

São Paulo

Rio de Janeiro

Rio Grande do Sul

Renda média do trabalho principal (estados selecionados)

Trabalhadores com 18 anos ou mais

Fonte: Projeção Data Popular a partir da PNAD – Valores inflacionados pelo INPC para Janeiro de 2015 – Estados selecionados

Renda média dos trabalhadores de 

favelas: R$ 1.002,14



COMO ESTÁ O BOLSO DOS 

MORADORES DA FAVELA?
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A maioria acha que está difícil pagar as contas

1

22

31

19

19

8

Muito fácil

Um pouco fácil

Nem fácil, nem difícil

Um pouco difícil

Muito difícil

NS / NR

53%

Acha que está fácil ou difícil pagar as 

contas no geral

%

D2. Você acha fácil ou difícil pagar suas contas em geral? Base: 2.000 casos
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E maioria acha que “aperto” está maior do que no ano passado 

1

22

30

22

18

6
Muito mais fácil

Um pouco mais fácil

Nem mais fácil, nem mais
difícil

Um pouco mais difícil

Muito mais difícil

NS / NR

52%

Acha que está fácil ou difícil pagar as 

contas em comparação a um ano atrás

%

D3. E você acha que agora está mais fácil ou mais difícil de pagar suas contas em comparação a um ano atrás? Base: 2.000 casos



57

13

7

17

18

19

26

35

36

15

10

1

3

Brasil

Favelas

Muito mais itens
Mais itens
Nem mais, nem menos itens
Menos itens
Muito menos itens
NS/NR

46%

Inflação no dia-a-dia: moradores estão segurando compras nos 

mercados, mas mesmo assim percebem que estão gastando mais

Comparando com 1 ano atrás, estão comprando

mais ou menos itens quando vão ao supermercado

%

C12. Você sente que, comparando com 1 ano atrás, você ou o responsável pelas compras na sua casa estão comprando mais ou menos itens quando vão ao supermercado?
C13. E você diria que, comparando com 1 ano atrás, estão gastando mais ou menos quando vão ao supermercado? Base: 2.000

Comparando com 1 ano atrás, estão gastando

mais ou menos  quando vão ao supermercado

50%

53

40

26

34

13

12

5

8

2

3

1

3

Brasil

Favelas

Muito mais
Um pouco mais
Nem mais, nem menos
Um pouco menos
Muito menos
NS/NR

79%

74%
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Pesquisar preço é uma forma de lidar com a inflação e o 

orçamento apertado

Costuma pesquisar preço%

C8. Você costuma pesquisar preços antes de comprar algum produto? Base: 2.000 casos

86

13

Sim Não

Mulheres: 89%

Homens: 83%
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Aumentou o endividamento nas favelas: 35% afirmam ter 

dívidas a pagar

Possui dívidas
(prestação, financiamento, consórcio ou empréstimo)

%

D4. Atualmente, você paga alguma prestação, financiamento, consórcio ou empréstimo? Base: 2.000 casos

27% 35%

2013 2015

Entre adultos de 35-49 anos o 

endividamento atinge 45%
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Apesar do maior endividamento, a inadimplência permaneceu 

estável nas favelas

D5. Atualmente, você está com alguma conta atrasada há mais de 30 dias? Base: 2.000 casos

Tem conta atrasada há 

mais de 30 dias

%

22% 22%

2013 2015

Entre adultos de 35-49 anos a 

inadimplência atinge 27%
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Assim como o percentual que admite estar com “nome sujo”, que 

permaneceu em 25%

D5D6. E, atualmente, você está com o nome sujo? Base: 2.000 casos

Atualmente está com o 

nome sujo?

%

25% 25%

2013 2015

Entre adultos de 35-49 anos a 

inadimplência atinge 32%
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Apenas 15% dos moradores de favela possuem alguma 

reserva financeira

D7. Você possui uma reserva financeira? (SE SIM) Essa reserva financeira equivale a quantos salários seus aproximadamente?

Possui uma reserva financeira?%

Base: 2.000

82

6

3

3

1

1

3

Não possui reserva financeira

Possui, equivalente a até 1 salário

Possui, equivalente a mais que 1 até 2 salários

Possui, equivalente a mais que 2 até 5 salários

Possui, equivalente a mais que 5 até 10 salários

Possui reserva, mas não tem salário

NS/NR

15% possuem 

alguma reserva 

financeira



SERVIÇOS FINANCEIROS
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São quase 4 milhões de moradores de favelas com conta em 

bancos, mas ainda há grande potencial de expansão

39 37
31

Conta Corrente Conta Poupança Cartão de Cédito

Possui Conta Corrente%

3,7 milhões de moradores (+14 anos) de 

favelas possuem conta corrente

D1. Para cada item que lerei, por favor me diga se você possui ou não. Você tem....
Base: 2.000

3,5 milhões de moradores (+14 anos) de 

favelas possuem poupança

2,9 milhões de moradores (+14 anos) de 

favelas possuem cartão de crédito
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46

32

Brasil Favelas

Comparando com o Brasil, moradores de favelas têm 

menor acesso a serviços financeiros

52

41

Brasil Favelas

Conta Corrente

%

D1. Para cada item que lerei, por favor me diga se você possui ou não. Você tem....
Base: 2.000

Possui (entre pessoas com 16 anos +)

Conta Poupança Cartão de crédito

55

39

Brasil Favelas
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Já usou cartão de crédito emprestado

(% Sim)

%

Base: 2.000 casos

A solidariedade financeira é muito comum entre as pessoas das 

favelas. 48% afirmaram já ter usado um cartão de crédito emprestado

40%2013

48%2015

D8. Você já usou o cartão de crédito de outra pessoa emprestado?
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Quando um morador da favela tem alguma 

necessidade, para quem pede ajuda?

%

Quando existe uma necessidade, são os parentes, 

vizinhos e amigos com quem eles podem contar

2.000 casos
H5. Em geral, quando um morador da favela onde você mora tem alguma necessidade, para quem pede ajuda?

44

39

38

6

3

1

1

4

1

Familiares

Vizinhos

Amigos

Tráfico

Governo

Milícia

Polícia

NS/NR

Outros



68

Mercado potencial: apenas 13% dos moradores de favela já fizeram 

algum seguro na vida, e só 8% possuem atualmente

Base: 2.000 casos

10% 13%

2015

% Já fez um seguro 

2013

C4. Alguma vez você já: FEZ UM SEGURO. D1. Para cada item que eu lerei, por favor me diga se você possui ou não. Você tem: SEGURO

8%

Possui um seguro atualmente%



69

Posse de plano de saúde%

Mais de 1,5 milhões de pessoas têm plano de saúde 

dentro das favelas

14 16

2013 2015



EMPREENDEDORISMO



*Fonte: Projeção Data Favela a partir do CENSO/IBGE ; PNAD/IBGE e IPEA; Pessoas com 14 anos ou mais

Nas favelas brasileiras há

3,8 milhões 

de pessoas com vontade 

de empreender
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15 17 29 28 11

14 - 18 19 - 24

25 - 34 35 - 49

50 anos ou mais

O perfil dos futuros empreendedores das favelas brasileiras

Sexo%

49 51

Masculino Feminino

Faixa Etária%

% Cor/Raça

Estado Civil%

38 56 7

Classe baixa Classe média Classe alta

Classe Econômica%

34 42 51

Viúvo(a)

Separado(a)/Divorciado(a)

Solteiro(a)

Casado(a)

2 73 26

Amarela Preta/Parda Branca

Fonte: Pesquisa Data Favela
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55% dos moradores de favela da região Norte têm vontade de 

empreender

Percentual de futuros 

empreendedores por região

%

55%

35%

41%

38%

21%

Ranking das cidades

1º Belém

2º Fortaleza

3º São Paulo

4º Recife

5º Belo Horizonte

6º Salvador

7º Brasília

8º Rio de Janeiro

9º Curitiba

10º Porto Alegre

Fonte: Pesquisa Data Favela

Ranking das RMs com maior percentual 

de futuros empreendedores

%



A vontade de 

empreender
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4 em cada 10 moradores da favela tem intenção de um dia abrir o 

próprio negócio (em 2013 eram 28%, no Brasil são 23%)

24

1656

4

Sim, com certeza Sim, provavelmente Não NS / NR

Intenção de abrir o próprio negócio%

Base: 2.000 casos

24

31

18

11

3

12

Em até 1
ano

Entre 1 ano
e 3 anos

Entre 3 e 5
anos

Entre 5 e
10 anos

Em mais de
10 anos

NS / NR

Em quanto tempo pretende empreender
(entre quem pretende abrir o próprio negócio)

%

Base: 718 casos

E1. Você tem intenção de no futuro abrir um negócio próprio? E2. Em quanto tempo você pretende abrir o seu próprio negócio?

40%

55%
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10% dos moradores de favela tomaram uma iniciativa nos 

últimos 12 meses para começar o próprio negócio

Já fez alguma coisa para abrir o próprio 

negócio nos últimos 12 meses
%

Base: 2.000 casos

4

12

17

19

25

28

30

NS / NR

Outros

Organizou uma equipe de trabalho
inicial

Buscou recursos de terceiros

Procurou equipamento ou local

Trabalhou no planejamento do
negócio

Começou a economizar dinheiro

Quais iniciativas já tomou
(entre quem tomou iniciativas para abrir o próprio negócio)

%

Base: 236 casos

E6. Durante os últimos 12 meses você fez 

alguma coisa para abrir um novo negócio?

E7. (SE SIM NA E6) Qual das seguintes iniciativas você tomou 

para começar esse novo negócio? (LER OPÇÔES) (RM)

10

87

3

Sim

Não

NS / NR
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Segundo os moradores de favela, não ter chefe é a 

principal vantagem de empreender 

29

22
20

11
8

1
4 5

Não ter chefe Ter uma fonte de
renda

Poder ganhar mais Fazer o que eu
gosto

Ter liberdade de
horário

Outro Nenhuma NS / NR

Principal vantagem em ter o negócio próprio%

Base: 2.000 casos

E8. Em sua opinião, qual a principal vantagem em abrir um negócio próprio?
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Mas na maioria dos casos, a oportunidade é o que impulsiona os

moradores das favelas a abrirem o seu próprio negócio

E4. E Você diria que sua vontade de abrir um negócio tem como principal motivo a necessidade, 

ou seja, a falta de melhores opções para o trabalho, ou a oportunidade, ou seja, acha que vai se 

dar melhor com um negócio próprio mesmo tendo outras oportunidades de emprego? 

Principal motivo para 

abrir o seu próprio negócio
(entre quem pretende abrir o próprio negócio)

%

2

16

48

35

Não sabe/Não respondeu

Ambos

Para aproveitar uma
oportunidade de negócio

Por necessidade

Base: 718 casos
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Entre os que pretendem abrir o próprio negócio, 63% quer fazê-lo 

dentro da favela (em 2013 eram 59%)

63

19

15

3

Dentro da comunidade

Fora da comunidade, em um bairro próximo

Fora da comunidade, em um bairro distante

NS / NR

Onde pretende abrir o próprio negócio
(entre quem pretende abrir o próprio negócio)

%

Base: 718 casos

E3. Você gostaria de abrir seu próprio negócio dentro da comunidade ou fora da comunidade?
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A maior parte das pessoas que pretendem empreender, desejam abrir 

algo relacionado a alimentação

Qual tipo de negócio gostaria de abrir?
(entre quem pretende abrir o próprio negócio)

%

20

13
11

8 7
4 4

2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1

11

7

Base: 718 casosE5. (SE SIM NA E1) Qual o tipo de negócio você gostaria de abrir? (ESP) (RM)

35%



COMIDA
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As compras para o lar são feitas principalmente dentro da 

própria favela

90% compraram em mercado, mercearia ou padaria nos últimos 30 dias

Sendo que ...

82

15
3

Dentro da comunidade

Fora da comunidade em um bairro próximo

Fora da comunidade em um bairro distante

Onde comprou em mercado, mercearia e/ou padaria

(entre quem comprou)

Base: 1.793 casos

Base: 2.000 casos
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As mulheres mais velhas são as principais responsáveis 

pelas compras de comida e artigos para a casa
Principal responsável pelas compras de 

comida e artigos para a casa 

%

C11. Quem é o principal responsável pelas compras de comida e artigos para a casa na sua casa? Base: 2.000 casos

53

10

10

19

8

0

Eu próprio(a)

Minha esposa

Meu marido

Outra mulher

Outro homem

NS/NR

57% 48%

De 14 a 18 anos

De 19 a 24 anos

De 25 a 34 anos

De 35 a 49 anos

50 anos ou mais74%

67%

56%

35%

8%
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Elas também são as principais responsáveis por cozinhar 

nas favelas e aprenderam em casa com a família
%

I2. Quem é o principal responsável por cozinhar na sua casa? Base: 2.000 casos

Principal responsável por cozinhar 

em casa

39

21

20

8

8

1

1

0

1

Eu (Mulher)

Mãe

Esposa

Outra mulher

Eu (Homem)

Outro homem

Marido

Empregada/faxineira

NS/NR

Como aprendeu a cozinhar

I3. Como você aprendeu a cozinhar? 

68

5

3

3

1

1

3

21

4

Em casa / com alguém da minha família

Com amigos(as)

Na Televisão

Na casa da patroa

Em revistas

Em sites

Outros

Não sabe cozinhar

NS/NR



85

44% das moradores de favela é ou já foram empegada 

doméstica/diarista
%

I1. (SE MULHER) Você é ou já foi empregada doméstica ou diarista? Base: 2.000 casos

É ou já foi empregada 

doméstica/diarista

13

3155

1

Sim, sou Sim, já fui Não, não sou e nunca fui NS/NR

44%



86

Os moradores de favelas preferem pratos mais simples, 

mas com bastante fartura
%

I4. Se alguém vai almoçar ou jantar em sua casa, você prefere servir...

Se alguém vai almoçar ou jantar na 

casa, prefere servir...

14

81

5

Pratos mais sofisticados, ainda que em menor quantidade

Pratos mais simples, mas com bastante fartura

NS/NR

“Prefiro um bom prato de arroz e feijão a 

comidas requintadas”

2 4 7 26 61

Discorda totalmente

Discorda em parte

Nem concorda nem discorda

Concorda em parte

Concorda totalmente

87%

I6. Vou ler algumas frases e gostaria que você me dissesse se, concorda ou discorda? Totalmente ou em parte?
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Maioria dos moradores de comunidade fazem mais de 3 

refeições por dia
% Faz quantas refeições por dia

3,48 
refeições

Média

14

40

31

14

1

De 1 a 2 refeições

3 refeições

4 refeições

Mais de 4 refeições

NS/NR

I5. Normalmente você faz quantas refeições por dia?
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Para eles, a comida não tem relação com classe social

%

I6. Vou ler algumas frases e gostaria que você me dissesse se, concorda ou discorda? Totalmente ou em parte?

Concorda ou discorda

“Dá para saber se a pessoa tem dinheiro 

olhando para o que ela come”

2 23 20 20 21 14

NS/NR

Discorda totalmente

Discorda em parte

Nem concorda nem discorda

Concorda em parte

Concorda totalmente

35%



CONSUMO
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Apesar das compras mais “básicas” serem feitas em sua maioria dentro das favelas, há um enorme 

potencial de “interiorizar” algumas categorias de produtos, que ainda estão menos disponíveis lá

Onde costuma comprar eletroeletrônicos

Base: 2.000 casos

Fora da favela, mas em 

um bairro próximo

Dentro da favela

Fora da favela, em um 

bairro distante

Eletroeletrônicos

C3. Onde você mais costuma comprar... (LER OPÇÃO), dentro da comunidade; fora da comunidade mas em um bairro próximo; ou fora da comunidade 

em um bairro distante

7%

33%

48%
11% Não compram

9%

33%

43%

Móveis

14% Não compram

13%

35%

46%
5% Não compram

Roupas
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Após um ano de Copa do Mundo, posse de TV de plasma, LED ou 

LCD avançou 21 p.p. nas favelas

C2. Quantos (LER OPÇÕES) você tem na sua casa? Base: 2.000 casos

46% Tinham TV de plasma, LED ou LCD

67%

2013

2015

Têm TV de plasma, LED ou LCD

% Posse de TV de tela plana
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Avança a posse de máquina de lavar nas favelas, e 3 em cada 4 

lares já estão equipados

69% Tinham máquina 

de lavar

% Posse de Máquina de Lavar

2013

75% Têm máquina 

de lavar
2015

C2. Quantos (LER OPÇÕES) você tem na sua casa? Base: 2.000 casos
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1/4 dos moradores de favela têm carro

20%

Carro

13%

Moto

C2. Quantos (LER OPÇÕES) você tem na sua casa? Base: 2.000 casos

13%24%2015

% Posse de Carro e Moto

2013
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Bicicleta está presente em metade dos lares das favelas, 

mas há grandes diferenças regionais

C2. Quantos (LER OPÇÕES) você tem na sua casa? Base: 2.000 casos

E 10% pretendem comprar 

uma bicicleta no próximo ano

45%

% Posse de Bicicleta
Rio de Janeiro

61%

São Paulo

29%
Base: 400 casos

Base: 400 casos



INTENÇÃO DE COMPRA
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Mais de 1 milhão de moradores de favela pretendem 

comprar televisões, notebooks e tablets

2,6 milhões de pessoas na favela têm intenção de comprar uma TV 

de plasma, LED ou LCD nos próximos 12 meses

1,6 milhão têm intenção de comprar um notebook

1 milhão têm intenção de comprar um tablet nos próximos 12 meses

Base: 2.000 casos

21

14

26

17
11

27

Notebook Tablet TV (plasma, LCD,
LED)

2013

2015

Intenção de compra 

nos próximos 12 meses

%

C10. Pensando nos próximos 12 meses, você tem intenção de comprar os seguintes produtos?
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1,5 milhão de pessoas na favela têm intenção de comprar uma casa ou 

apartamento nos próximos 12 meses

Base: 2.000 casos

1,4 milhão têm intenção de comprar um carro nos próximos 12 meses

E 762 mil pessoas têm intenção de comprar uma moto

Mais de 1 milhão também pretendem comprar 

casa/apartamento ou carro

15 14
10

16 15

8

Casa ou Apartamento Carro Moto

2013

2015

Intenção de compra 

nos próximos 12 meses

%

C10. Pensando nos próximos 12 meses, você tem intenção de comprar os seguintes produtos?
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Base: 2.000 casos

Os moradores de favelas têm intenção de comprar mais 

itens da linha branca

1,6 milhão de pessoas na favela têm intenção de comprar uma 

geladeira nos próximos 12 meses

1,5 milhão têm intenção de comprar um máquina de lavar

14 14
17 16

Geladeira Máquina de lavar

2013

2015

Intenção de compra 

nos próximos 12 meses

%

C10. Pensando nos próximos 12 meses, você tem intenção de comprar os seguintes produtos?
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39
36

Móveis para casa Reformar a casa

2015

3,7 milhões de pessoas na favela têm intenção de comprar móveis 

para casa nos próximos 12 meses

Base: 2.000 casos

3,4 milhão têm intenção de reformar a casa nos próximos 12 meses

E mais de 3 milhões de moradores pretendem investir na sua 

casa na comunidade, com móveis novos ou reforma da casa

Intenção de compra 

nos próximos 12 meses

%

C10. Pensando nos próximos 12 meses, você tem intenção de comprar os seguintes produtos?



TECNOLOGIA NA FAVELA



101

Metade dos moradores de favelas possui computadores

47%

Computador 
(Desktop + Notebook)

38%

Têm desktop

C2. Quantos (LER OPÇÕES) você tem na sua casa? Base: 2.000 casos

38%50%

2013

2015

20%

Têm Notebook

24%

% Posse de Computadores
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A tecnologia na comunicação já é realidade nas favelas brasileiras

86% dos moradores das favelas têm celular

... sendo que destes ...

50% têm smartphone
(entre os que possuem celular)

2/3 dos jovens (14-24 anos) com celulares 

possuem smartphones

Base: 2.000 casos

Base: 1.714 casos

B1. Você tem telefone celular? (RU)

B2. (SE SIM NA B1) O seu celular é smartphone ou iPhone? (RU)

Base: 401 casos
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B2. (SE SIM NA B1) O seu celular é smartphone ou iPhone? (RU)

Base: 2.000 casos

Em 2015, 43% do total de moradores das 

favelas têm smartphone Base: 2.000 casos

Dobrou o número de moradores das favelas que tem smartphone

Em 2013, 19% do total de moradores das 

favelas tinham smartphone

86% dos moradores das favelas têm celular
Base: 2.000 casos 2,1 milhões 

de pessoas na favela 

têm intenção de 

comprar um 

smartphone / 

Iphone nos 

próximos 12 meses
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Base: 2.000 casos

E mais de 2 milhões de moradores tem intenção de 

comprar um smartphone

2,1 milhões de pessoas na favela têm intenção de comprar um 

smartphone / Iphone nos próximos 12 meses

22

Smartphone/Iphone

2015

Intenção de compra 

nos próximos 12 meses

%

C10. Pensando nos próximos 12 meses, você tem intenção de comprar os seguintes produtos?
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A favela está conectada: 59% dos moradores acessam a internet ao menos 

uma vez por semana. Mais de 80% dos jovens acessam regularmente

41 13 5 22 34 2

Todos os dias De 2 a 6 dias na semana

1 vez por semana 1 vez a cada quinze dias

1 vez por mês ou menos Nunca

Não Sabe/Não Respondeu

59%

Acesso à internet
%

Base: 2.000 casos

Acessam 1 vez por semana ou 

mais – Faixa de idade

B3. Com que frequência você acessa a internet (de qualquer local ou aparelho)? (RU)

De 14 a 18 anos

De 19 a 24 anos

De 25 a 34 anos

De 35 a 49 anos

50 anos ou mais

86%

82%

74%

48%

20%

/ 14-18 anos: 222 / 19-24 anos: 235 / 25-34 anos: 507 / 35-49 anos: 591/ 50 ou mais: 445
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Celular já é o principal device usado para acessar a Internet 

na favela

1

2

6

15

40

73

NS / NR

TV

Tablet

Notebook ou netbook

Computador de mesa / desktop

Celular

De quais aparelhos acessa a internet 
(entre os internautas)

%

B4. (SE INTERNAUTA) Por quais aparelhos você costuma acessar a internet? (RM) Base: 1.643 casos
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Explosão dos smartphones fez celular ultrapassar o PC como 

principal fonte de acesso à Internet na favela

1

0

4

24

41

66

NS / NR

TV

Tablet

Notebook ou netbook

Celular

Computador de mesa / desktop

%

B4. (SE INTERNAUTA) Por quais aparelhos você costuma acessar a internet? (RM) Base: 1.643 casos

1

2

6

15

40

73

NS / NR

TV

Tablet

Notebook ou netbook

Computador de mesa / desktop

Celular

De quais aparelhos acessa a internet - RM - (entre os internautas)

2013 2015
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20% dos moradores de favela já fizeram compras pela Internet

Frequência com que faz compras pela internet%

C6. Você já fez compras pela internet? (SE SIM) Com que frequência faz? Base: 2.000 casos

2 3 4 3 8 80

Faço pelo menos 1 vez por mês Faço 1 vez a cada 3 meses

Faço 1 vez a cada 6 meses Faço 1 vez por ano ou menos

Fiz uma vez Nunca fiz

20%
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Quem já teve alguma experiência de compra online acredita que o 

e-commerce oferece preços melhores que as lojas físicas

%

Base: 2.000 casos / Já compraram online: 363

C9. E você acredita que é mais barato comprar online ou comprar em loja física?

Acredita que é mais barato pagar online ou 

comprar em loja física

24 57 9 10

Online Lojas física Igual NS/NR

69 19 10 2

Total

Entre os que já 

compram online
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Mas mesmo achando e-commerce mais barato, confiança e desejo de 

“sentir o produto” faz com que ainda prefiram lojas físicas

Forma que prefere comprar

(entre os que já compraram pela Internet)

%

C7. (EXCETO CÓD. 7 NA C6) Quais categorias você prefere comprar em lojas físicas e quais você prefere comprar pela internet? Base: 363 casos

Móveis

Eletrodomésticos

Eletrônicos

Roupas

35

30

23

14

9

49

54

63

78

82

11

11

9

4

4

4

4

5

4

5

Internet Lojas físicas Ambos NS/NR

Celulares



CULTURA, LAZER E ESPORTE
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A favela também é o espaço do entretenimento. 1/3 dos que frequentam 

baladas/boates vão a locais dentro da própria comunidade

35

74

7

49

36

19

50

32

29

6

42

19

Dentro da comunidade

Fora da comunidade em um bairro próximo

Fora da comunidade em um bairro distante

Ir ao shopping

Ir a botecos / bares

Ir a baladas

Ir a festas

46%

33%

17%

42%

Realizou as atividades nos últimos 30 dias
Principalmente dentro ou fora da favela?%

B5. Pensando nos últimos 30 dias, quantas vezes você realizou as seguintes atividades? B6. E você costuma realizar essa atividade 

principalmente dentro da comunidade; fora da comunidade mas em um bairro próximo; ou fora da comunidade em um bairro distante? Base: 2.000 casos

2013 2015

45%

-

18%

33%

Base: 312 casos

Base: 866 casos

Base: 637 casos

Base: 803 casos
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Na favela é bastante comum visitar os amigos/parentes, principalmente 

entre os mais jovens

Base: 2.000 casos % Foi à casa de amigos/parentes

nos últimos 30 dias

78% foram à casa de amigos/parentes no último mês, sendo 87% dentro da 

favela

90% De 14 a 18 anos

84% De 19 a 24 anos

81% De 25 a 34 anos

75% De 35 a 49 anos

65% 50 anos ou mais

Mulheres: 79%

Homens: 77%

B5. Pensando nos últimos 30 dias, quantas vezes você realizou as seguintes atividades: IR A CASA E AMIGOS/PARENTES  B6. E você costuma realizar essa atividade 

principalmente dentro da comunidade; fora da comunidade mas em um bairro próximo; ou fora da comunidade em um bairro distante?(RU) Base: Mulheres: 1.069 / Homens: 931 / 14-18 anos: 

222 / 19-24 anos: 235 / 25-34 anos: 507 / 35-49 anos: 591/ 50 ou mais: 445

Base: 1555 casos
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52

88

32

8

16

4

Dentro da comunidade

Fora da comunidade em um bairro próximo

Fora da comunidade em um bairro distante

O churrasco e a ida a restaurante estão mais frequentes, e 

acontecem principalmente dentro da favela

Fez churrasco

Jantou em restaurante

40%

41%

Realizou as atividades nos últimos 30 dias %

B5. Pensando nos últimos 30 dias, quantas vezes você realizou as seguintes atividades? B6. E você costuma realizar essa atividade 

principalmente dentro da comunidade; fora da comunidade mas em um bairro próximo; ou fora da comunidade em um bairro distante? Base: 2.000 casos

2013 2015

36%

34%

Principalmente dentro ou fora da favela?

Base: 839 casos

Base: 805 casos
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As compras em mercado, mercearias e padarias também são bastante 

frequentes dentro da favela

% Comprou em mercado/mercearia/padaria nos últimos 30 dias

Mulheres: 92%
Homens: 88%

Base: 2.000 casos Base: 1793 casos

82

82

14

15

4

3

Mulheres

Homens

Dentro da comunidade

Fora da comunidade em um bairro próximo

Fora da comunidade em um bairro distante

Principalmente dentro ou fora da favela?

B5. Pensando nos últimos 30 dias, quantas vezes você realizou as seguintes atividades: COMPRAR PRODUTOS EM MERCADO/MERCEARIA/PADARIA  B6. E você costuma realizar essa atividade 

principalmente dentro da comunidade; fora da comunidade mas em um bairro próximo; ou fora da comunidade em um bairro distante?(RU) Base: Mulheres: 1.069 / Homens: 931
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A favela também é lugar de esporte: 26% dos moradores praticaram no último 

mês. Entre jovens e homens, quase metade praticou

Base: 2.000 casos
% Praticou esporte nos últimos 30 dias

26% praticaram esporte no último mês, sendo 75% dentro da favela

48% De 14 a 18 anos

30% De 19 a 24 anos

29% De 25 a 34 anos

21% De 35 a 49 anos

13% 50 anos ou mais

Mulheres: 12%

Homens: 41%

B5. Pensando nos últimos 30 dias, quantas vezes você realizou as seguintes atividades: PRATICAR ESPORTES  (JOGAR FUTEBOL, ETC B6. E você costuma realizar essa atividade 

principalmente dentro da comunidade; fora da comunidade mas em um bairro próximo; ou fora da comunidade em um bairro distante?(RU) Base: Mulheres: 1.069 / Homens: 931 / 14-18 anos: 

222 / 19-24 anos: 235 / 25-34 anos: 507 / 35-49 anos: 591/ 50 ou mais: 445

Base: 492 casos
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Preocupação com a forma física: 21% já fizeram academia.

Entre os jovens percentual atinge 33%

C4. Alguma vez você já: FEZ MATRÍCULA EM UMA ACADEMIA DE GINÁSTICA. Base: 2.000 casos

17% 21%

2015

% Já fez academia

2013

Entre os jovens de 19-24 anos, 

33% já frequentaram academias
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Cuidando da aparência: 49% das mulheres foram ao salão de beleza e 76% dos 

homens foram ao cabelereiro no último mês, principalmente dentro da favela

49% das mulheres foram ao  salão de beleza nos últimos 30 dias

Sendo que ...

87

9
3

Dentro da comunidade

Fora da comunidade em um bairro próximo

Fora da comunidade em um bairro distante

Onde foi ao cabeleireiro / barbeiro / salão de beleza

Base: 1.208 casos

Base: 1.069 casos

76% dos homens foram ao  barbeiro / cabelereiro nos últimos 30 dias
Base: 931 casos
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O acesso a bens culturais tradicionais ainda é baixo entre os 

moradores da favela

14

6

32

47

53

47

Dentro da comunidade

Fora da comunidade em um bairro próximo

Fora da comunidade em um bairro distante

Ir ao cinema

Ir ao teatro

Ir a shows de música

12%

2%

Realizou as atividades nos últimos 30 dias %

* Base insuficiente para análise

B5. Pensando nos últimos 30 dias, quantas vezes você realizou as seguintes atividades? B6. E você costuma realizar essa atividade 

principalmente dentro da comunidade; fora da comunidade mas em um bairro próximo; ou fora da comunidade em um bairro distante? Base: 2.000 casos

11%

14%

1%

10%

2013 2015

Entre jovens de 14-18 anos a ida ao 

Cinema no último mês sobe para 35%!

Principalmente dentro ou fora da favela?

Base: 276

Base:170
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Favelas tem baixíssima presença de equipamentos culturais 

tradicionais. Demanda existe, principalmente entre os jovens

Cinema

Biblioteca

Centro Cultural

Teatro

Tem na comunidade?%

B7. Existem os seguintes serviços dentro da sua comunidade?? B9. (PARA OS ITENS QUE NÃO TEM NA COMUNIDADE) E, caso houvesse dentro da sua comunidade os 

seguintes estabelecimentos, você frequentaria? Base: 2.000 casos

Se tivesse, iria? 
(entre os que não têm)

51%

56%

65%

55%4

4

8

12

Existência de Centros Culturais é muito mais comum nas 

favelas do Sudeste: 18% em SP e RJ; e 21% em BH

Base: 1.769

Base: 1.830

Base: 1.926

Base: 1.931

Se tivesse, iria? 14-18 anos 
(entre os que não têm)

71%

72%

85%

69%

Base: 191

Base: 198

Base: 212

Base: 216

JOVENS
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B10.Você já viajou de avião? Base: 2.000 casos

10% para fora do país

26% para dentro do país

Já viajou de avião?%

19% dos moradores de favela já andaram de avião, e 28% 

pretendem viajar no próximo ano

28% pretendem viajar de 

avião no próximo ano

2013 2015

16% 19%

C5. Pensando nos próximos 12 meses, você tem intenção de: VIAJAR DE AVIÃO 

PARA DENTRO DO PAÍS / C5. E PARA FORA DO PAÍS 

Base: 2.000 casos




