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Celso Athayde
 Criado na favela do Sapo, zona oeste do Rio de Janeiro, o autodidata 
Celso assina três best sellers, “Falcão – Menino do Tráfico”, “Mulheres e o 
Tráfico” e “Cabeça de Porco”. Todos têm a coparticipação do rapper MV 
Bill e o último leva também a assinatura do sociólogo Luiz Eduardo Soares. 
Falcão deu origem ao documentário de maior audiência da história da TV 
brasileira, do qual Celso é co-diretor. Ainda tem no currículo dois livros 
escritos sobre a história do Basquete de Rua, conhecido também como 
“street ball”. Athayde é fundador da CUFA - Central Única das Favelas, 
instituição publicamente reconhecida pelo trabalho com jovens de 
periferias de mais de 300 cidades e mais de 15 países. Criador de projetos, 
como o Top Cufa, Prêmio Anu, Taça das Favelas, Liga Internacional de 
Basquete de Rua, Celso cuida ainda da agenda de nomes essenciais para 
o hip hop brasileiro, como Nega Gizza e MV Bill. 

 A gitador cultural, produtor de Hip Hop, Celso Athayde recebeu prêmio 
como Darcy Ribeiro de Educação e Medalha Pedro Ernesto por suas ações. 
Atualmente, é diretor executivo da Favela Holding Participações, um 
grupo de empresas que tem por objetivo investir em negócios e no 
desenvolvimento das favelas brasileiras. Celso lançou recentemente o 
conceito do “Setor F”, que reflete sobre a economia da favela como uma 
revolução social.
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 A Holding Social é uma espécie de ponte entre os moradores das 
favelas, as empresas de mercado e os movimentos sociais, gerando de 
uma só vez: Empreendedorismo, empregabilidade, renda e 
empoderamento para os moradores das favelas. Trata-se de uma parceria 
empreendida com empresas dos mais diversos setores, gerando 
shoppings, empresas de eventos, agência de viagens, publicidade, MMA, 
fábricas de móveis, editora de livros, instituto de pesquisa, distribuidora 
de produtos, expansão de negócios e muito mais. A ideia central é que de 
um lado, o empreendedor tenha a real percepção do retorno financeiro 
que essas comunidades trazem ao seu investimento. E do outro, o 
morador da favela atue como protagonista desse processo de construção 
compartilhada. 
 Ou seja, um trabalho social por vias econômicas, jamais antes visto.
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CUFA
Central Única das Favelas

 A CUFA – Central Única das Favelas – está presente em todo o território 
nacional e em outros 17 países. Uma instituição sólida que, há mais de 10
anos, é referência no que consiste em transformar os moradores de 
favelas, antes marginalizados, em protagonistas da sociedade.
 Oferece à Favela Participações todo o suporte para a produção dos 
eventos, como um parceiro social da holding. Forma e capacita pessoal,
promovendo o desenvolvimento profissional e o empreendedorismo.
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Atores Envolvidos
Op rocessod aL ocomotivae nvolve os seguintes atores ao longod e 
seu processo de criação de novas oportunidades:
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