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RESUMO

O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF foi criado em 1995 pelo 
governo federal e tem ganhado destaque no fomento do desenvolvimento sustentável do segmento rural 
constituído pelos agricultores familiares, de modo a lhes propiciar o aumento da capacidade produtiva, 
a geração de empregos e melhoria da renda. Em 2003 surge o PRONAF-Mulher, que tem como objetivo 
auxiliar as mulheres que trabalham com agricultura a conquistarem a independência financeira através 
da produção rural, oferecendo financiamentos com baixas taxas de juros e orientações para os projetos 
rurais. Nesse contexto, o artigo objetiva analisar o perfil das mulheres atendidas pelo PRONAF-Mulher 
na cidade de Montes Claros-MG. Especificamente objetiva conhecer as principais características do 
programa considerando suas limitações e vantagens. A metodologia consiste em uma revisão bibliográfica 
sobre microcrédito rural com base nos textos de Rodrigues (2014), Medeiros (2008) e Faria (2009), em 
um segundo momento far-se-á uma análise quantitativa descritiva que objetiva o delineamento e análise 
das principais características das mulheres atendidas pelo Programa em Montes Claros-MG, os dados 
foram cedidos pelo Banco do Nordeste do Brasil – Agência Montes Claros. Os resultados apontam que as 
mulheres atendidas pelo programa em Montes Claros-MG caracterizam-se por serem de idade avançada, 
casadas, de baixa renda e escolaridade. A formulação do programa é louvável, entretanto critica-se a 
excessiva burocracia que dificulta o acesso ao benefício e, apesar do programa frisar o protagonismo 
feminino, na prática, a grande maioria das mulheres são casadas e dependem do homem para adquirir o 
financiamento. 

PALAVRAS-CHAVE: Agricultura Familiar, mulheres; independência financeira.

Introdução 

 O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, foi criado em 1996, 
durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável da 
agricultura familiar. Nesses vinte anos, o PRONAF tem transformado a realidade de mais de 2,6 milhões de 
unidades familiares de produção, gerando renda e potencializando o uso da mão de obra familiar. 
 De acordo com MDA (2016) crédito programa propiciou o aumento a produtividade e produção 
e alimentos e, contribuiu para a agregação de valor à produção, por meio do apoio à industrialização 
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dos produtos agropecuários dos empreendedores familiares individuais e das cooperativas da agricultura 
familiar, bem como para o turismo rural e a produção de artesanato. 

Em 2003 é criado o PRONAF Mulher, que objetiva auxiliar financeiramente as mulheres 
agricultoras, por meio de projeto técnico ou proposta simplificada, visando à elevação da renda da 
família produtora rural.

Diante disso, este trabalho objetiva analisar do perfil das mulheres atendidas pelo PRONAF-
Mulher no município de Montes Claros-MG e compreender como se dá o acesso ao programa no 
Município. Especificamente objetiva-se conhecer as principais características do programa considerando 
suas limitações e vantagens, bem como comparar os dados locais com a esfera estadual e federal.

A metodologia deste trabalho consistirá em uma revisão bibliográfica da literatura sobre 
microcrédito rural com base nos textos de Santos e Gois (2011), Rodrigues (2014) e Medeiros (2008), 
em um segundo momento far-se-á uma análise quantitativa descritiva que objetiva o delineamento e 
análise das principais características das mulheres atendidas pelo programa. Os dados foram extraídos 
no Banco do Nordeste do Brasil – Agência de Montes Claros, através da ficha cadastral das mulheres 
beneficiadas pelo programa de crédito rural localizada no mesmo município. 

Além desta introdução, o artigo está estruturado em mais quatro seções, a próxima seção aborda 
a importância dos programas de microcrédito como instrumento de política sócio econômico e, os 
principais conceitos sobre Microfinanças e Microcrédito rural, a terceira seção apresenta a importância 
do PRONAF-Mulher e, como se funciona o PRONAF-Mulher em Minas Gerais.  Na quarta seção estão 
apresentados os dados referentes ao PRONAF-Mulher em Montes Claros-MG. Por fim, na última seção 
serão descritas nas considerações finais. 

OS PROGRAMAS DE MICROCRÉDITO: O MICROCRÉDITO COMO MODALIDADE DE 
FINANCIAMENTO

Os programas de microcrédito lidam com o pequeno empreendedor, principalmente de baixa 
renda, que exerce atividade econômica formal e informal, nas zonas rural e urbana, nos setores primário, 
secundário e, fundamentalmente, no comércio e em prestações de serviços. Geralmente são unidades 
produtivas muito pequenas, nas quais os proprietários trabalham diretamente nos empreendimentos 
e acumulam funções (produção e gestão), dispõem de pouco capital, tecnologia rudimentar e geram 
apenas a renda familiar. 

As microfinanças podem ser entendidas como uma alternativa para o problema de acesso ao crédito 
das camadas mais pobres da população ao sistema financeiro, além de servir como ferramenta de mudanças 
sociais, ultrapassando interesses puramente econômicos. Os programas de microfinanças fornecem 
diversos serviços financeiros e organizacionais como crédito, poupança, seguro e desenvolvimento da 
comunidade, enquanto os programas de microcrédito fornecem principalmente um tipo de serviço, a 
distribuição de empréstimos e coleta.

Sendo assim, o microcrédito é uma modalidade de financiamento que objetiva atender as 
necessidades financeiras de micro e pequenos empreendedores urbanos e rurais, envolve empréstimos 
de menores quantias a juros mais acessíveis, dessa forma, o microcrédito pode ser entendido como um 
instrumento estratégico para a inclusão social, haja vista que estimula as atividades produtivas e as 
relações sociais das populações mais carentes e, gera ocupação, emprego e renda (ALVES, 2006).

Os programas de microcrédito, de maneira geral, buscam encontrar respostas para dois problemas, 
o primeiro é a captação de poupança e sua reversão em crédito como forma de financiar investimentos da 
população com capital inicial limitado e que não tem acesso ao sistema financeiro tradicional; o segundo  
é a garantir a sobrevivência, seja da unidade produtora, seja das famílias. Trata-se, nesse caso, de micro 
unidades de sobrevivência com baixo nível de acumulação, com poucas condições de reverter parte do 
excedente em novos investimentos ou mesmo em capital de giro (ALVES, 2006).
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O microcrédito promove uma espécie de choque de capitalismo na população pobre1, permitindo 
a esta acesso ao capital produtivo. Conforme Neri (2009), a grande vantagem do microcrédito em seu 
aspecto de política social é que ele gera incentivos para seu cliente se envolver em atividades produtivas 
e poder pagar sua dívida, fazendo com que ele tenha capacidade de aumentar a sua renda. Além da 
política social, o microcrédito se enquadra como uma política de desenvolvimento econômico, uma vez 
que gera aumentos de produtividade, lucro e estabilidade no setor das microempresas.

Microcrédito no Brasil - contexto histórico

A história do microcrédito no Brasil começa na década de 1970 nas cidades de Recife e Salvador, 
com o programa União Nordestina de Assistência a Pequenas Organizações. No entanto, nas décadas de 
1970 e 1980, surgiram no Brasil outras instituições afiliadas a redes internacionais, resultado de ações 
de líderes da sociedade civil em colaboração com membros da comunidade internacional (ARAÚJO, 
2012). 

A estabilidade econômica alcançada ao longo da década de 1990 fez com que os governos, 
entidades apoiadoras e o público em geral se voltassem para esse segmento da economia, cuja importância 
está diretamente vinculada ao seu papel como agente mitigador da pobreza e da desigualdade social.

De maneira geral, a história das microfinanças no Brasil é representada por instituições como 
ONGS - Organizações Não Governamentais, OCIPS - Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público e Instituição Financeiras. Apesar dessas instituições terem origens e arcabouços teóricos distintos 
elas tem e comum o fato de almejarem  a sustentabilidade financeira das famílias de baixa renda. 

As ONGs surgiram em 1973 com a Criação da União Nordestina de Assistência a Pequenas 
Organizações – UNO. Em 1987, foi criada a rede CEAPE - Centros De Apoio Aos Pequenos 
Empreendimentos, que teve como origem o CEAPE do Rio Grande do Sul, reproduzindo-se por vários 
estados brasileiros, replicando sua estrutura, metodologia e foco de atuação. Em 1989, foi criado o 
Banco da Mulher. 

As OCIPS - Organização da Sociedade Civil ganharam destaque na  década de 1990, por meio 
do surgimento de alguns ‘‘Bancos do Povo’’ (SANTOS e GOIS, 2011).

Com relação as instituições financeiras, destaca-se o lançamento em 1996, do Programa de 
Crédito Produtivo Popular (PCPP) – atual Programa de Microcrédito (PMC) – aparelhado pelo BNDES 
(Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), órgão da esfera federal. Sendo assim, 
com o objetivo de ampliar o acesso ao microcrédito por parte dos microempreendedores formais e 
informais, o BNDES dispôs uma linha de crédito especial (funding) voltada para o fortalecimento 
de uma rede institucional, capacitação de agentes de crédito em metodologias de análise, concessão 
e acompanhamento de microcrédito, capacitação de gestores em técnicas da gestão micro financeira, 
marketing, regulamentação das microfinanças e sistemas de informação, sistemas de pontuação de 
crédito, governabilidade, dentre outros (BARONE e ZOUAIN, 2007). 

Devido ao aumento e desenvolvimento das instituições financeiras, em 1997 o  Banco do Nordeste 
cria o Crediamigo, onde pela primeira vez um banco público brasileiro, tem um modelo de atuação voltado 
exclusivamente para o microcrédito. O Programa é operacionalizado pelo Instituto Nordeste Cidadania 
– INEC, e têm o objetivo de facilitar o acesso ao crédito à milhares de empreendedores pertencentes ao 
setor formar ou informal, que desenvolvem atividades relacionadas à produção, comercialização de bens 
e prestação de serviços (INSTITUTO NORDESTE CIDADANIA, 2013).

Ao longo dos anos 2000 verificam-se uma série de avanços na regulamentação do microcrédito, 
a saber: em 2003 foi criada uma Norma do Banco Central para direcionamento de 2% do depósito 
compulsório a esse mercado; em 2005 foi criado o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo e 
Orientado – PNMPO. 
1   Segundo Amartya Sen (1999), a pobreza pode ser definida como uma privação das capacidades básicas de um 
indivíduo e não apenas como uma renda inferior a um patamar pré-estabelecido. 
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No que tange ao meio rural, foi criado em 2005 o Agroamigo, um Programa de Microfinança 
Rural do Banco do Nordeste, operacionalizado em parceria com o Instituto Nordeste Cidadania (INEC) e 
o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). Em dez anos de atuação, tornou-se o maior programa 
de microfinança rural da América Latina. O Programa se propõe a melhorar o perfil social e econômico 
do agricultor familiar do Nordeste e norte de Minas Gerais e Espírito Santo, atendendo, de forma pioneira 
no Brasil, a milhares de agricultores familiares, enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar - PRONAF (BANCO DO NORDESTE, 2015).

PRONAF: Microcrédito rural

O PRONAF foi criado em 1995, através da Resolução nº 2.191 de 24 de agosto de 1995 do 
Banco Central do Brasil e institucionalizado pelo Decreto nº 1.946 de 28 de julho de 1996, pelo então 
presidente Fernando Henrique Cardoso, tendo como finalidade “promover o desenvolvimento sustentável 
do segmento rural constituído pelos agricultores familiares, de modo a lhes propiciar o aumento da 
capacidade produtiva, a geração de empregos e melhoria da renda” (BRASIL, Art. 1º, 2006).

O surgimento deste programa representa o reconhecimento e a legitimação do Estado, em 
relação às especificidades dos agricultores familiares – que até então eram designados por termos como 
pequenos produtores, produtores familiares, produtores de baixa renda ou agricultores de subsistência 
(SCHNEIDER, 2004, p. 1).

O PRONAF financia projetos individuais ou coletivos que possam gerar renda aos agricultores 
familiares e assentados da reforma agrária. O programa cobra baixas taxas de juros nos financiamentos 
rurais e tem uma das menores taxas de inadimplência entre os sistemas de crédito do país. A intenção do 
programa é que o crédito possa beneficiar a unidade familiar integralmente e o empreendimento rural 
como um todo, assim, a contratação do financiamento deve ser fruto da decisão coletiva dos membros da 
família (RODRIGUES, 2014).

O PRONAF Crédito dispõe de 16 linhas de financiamento com condições específicas para cada 
modalidade e público conforme o Quadro 1.

QUADRO 1 . RESUMO DO CRÉDITO PRONAF 2012/2013.
LINHAS E 
GRUPOS FAIXA I FAIXA II FAIXA III

Pronaf Custeio Até R$ 10 mil Juros de 
1,5% a.a.

Mais de R$ 10 mil até 
R$ 20 mil Juros de 3% 

a.a.

Mais de R$ 20 mil até 
R$ 80 mil Juros de 4% 

a.a.
Pronaf 

Investimentos  
(Mais Alimentos)

Até R$ 10 mil Juros de 
1% a.a.

Mais de R$ 10 mil até R$ 130 mil.            Juros 
de 2% a.a.

Microcrédito 
Rural

Investimento: até R$ 25 mil por operação.Juro de 0,5 a. a.    Bônus de 
adimplência de 25% até os primeiros R$ 7,5 mil.

Custeio: nas condições estabelicdas no MCR 10.4.2.a
Pronaf 

Agroecologia
Até R$ 10 mil Juros de 

1% a.a.
Mais de R$ 10 mil até R$ 130 mil             Juros 

de 2% a.a.

Pronaf Mulher
Até R$ 2,5 mil, Juros de 
0,5% a. a. Para os grupos 

A, A/C e B

Até R$ 10 mil, juro de 1% a. a.                   Mais 
de R$ 10 mil e até R$ 130 mil,         juros de 2% 

a. a. Para Grupo V
Pronaf Eco Até R$ 10 mil Juros de 

1% a.a.
Mais de R$ 10 mil até R$ 130 mil             Juros 

de 2% a.a.
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Pronaf eco dendê Até R$ 18 mil/ha; Até R$ 10 mil, juro de 1% ao ano. Acima de R$ 15 mil/ha e 
até R$ 80 mil por mutuário, juros de R$ 2% a.a.

Pronaf Eco 
Seringueira Até R$ 15 mil/ha; Até R$ 80 mil por mutuário, juros de R$ 2% a.a.

Pronaf 
Agroindústria

Individual até R$ 130 
mil; Cooperativa e 

associações até R$ 1 
milhão, respeitando o 

limite individual de até R$ 
10 mil. Juro de 1% a.a.

Individual acima de R$ 10 mil até R$ 130 mil; 
Cooperativa e associações acima de R$ 1  milhão 

e até R$ 30 milhões, respeitando o   limite 
individual de até R$ 40 mil. Juros de 2% a.a.

Pronaf Semiárido Até R$ 18 mil, juro de 1% 
a.a.

Pronaf Jovem Até R$ 15 mil, juro de 1% 
a.a.

Pronaf floresta Até R$ 35 mil, juro de 1% 
a.a.

Pronaf Custeio e 
Comercialização 
de Agroindústrias 

Familiares

Individual até R$ 10 mil; Empreendimento familiar rural - até R$ 210 
mil; Associações - até R$ 4 milhões; Cooperativas até R$ 10 milhões e 

Cooperativas Centrais R$ 30 milhões. Juros de 4% a.a.
Pronaf Cota-

Parte Individual: até R$ 20 mil; Cooperativa-até R$ 20 milhões. Juros 4%a.a.
Pronaf 

Investimento 
para a Reforma 

Agrária
Até R$ 20 mil, mais R$ 1,5 mil para ATER. Juro 0,5 a.a. Bônus de 

adimplência de 44,186%
Pronaf Custeio 
para Reforma 

Agrária
Até R$ 5 mil por operação; até 3 operações; juros 1,5 a.a.

Fonte: SAF/MDA, 2012.

 Nota-se no Quadro 1 que além das formas convencionais de financiamento do PRONAF, que 
variam de acordo com o limite financiado e, conseqüentemente, a taxa de juros praticada, o programa 
dispõe de linhas de crédito específicas. Cada linha de crédito busca atender às especificidades dos 
agricultores que vivem em situações diversas, sendo assim, foram criadas regras de financiamentos, de 
custeio e investimento adequadas à realidade de cada segmento social (MDA, 2015).

Ainda com base no Quadro 1, percebe-se entre grupos/categorias, há o PRONAF Alimentos 
que estimula a produção de arroz, feijão, mandioca, milho e trigo, nesta linha de crédito, os produtores 
tem 30% a mais de crédito para a produção desses alimentos. Por outro lado, o PRONAF Jovem, oferta 
crédito aos jovens de 16 a 25 anos que tenham concluído ou estejam cursando o último ano em centros 
familiares ou em escolas técnicas agrícolas de nível médio ou em cursos profissionalizantes, nesta 
categoria os jovem devem ajudar a também complementar a renda da família. 

Há também o PRONAF Semi-Árido destinado aos agricultores dessa região que desejam fazer 
obras hídricas, como cisternas, barragens para irrigação e dessalinização da água. O PRONAF Florestal, 
por sua vez, está voltado para os projetos de silvicultura e sistemas agroflorestais e exploração extrativista 
sustentável. O crédito do PRONAF Agroindústria destina-se à cooperativas, associações ou outras 
pessoas jurídicas que devem produzir mais de 70% da matéria prima a ser beneficiada ou industrializada. 
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Por fim o PRONAF-Mulher que financia projetos de interesse das esposas dos agricultores familiares, 
que possam complementar a renda pela da família (PRONAF FINANCIAMENTO, 2014).

O Gráfico 1 apresenta a evolução dos contratos do PRONAF ao longo dos últimos anos.

Gráfico 1 - Evolução dos contratos do PRONAF - safra 1999/2000 à 2015/2016.

Fonte: MDA (2015).

 Nota-se no Gráfico 1 que o volume financiado era menos de R$ 10 bilhões na safra 1999/2000 
e, alcançou R$ 23,9 bilhões na safra 2014/2015, com cerca de 2 bilhões de contratos. De acordo com os 
dados do MDA (2015), para a safra  2015/2016, foram disponibilizados cerca de R$ 30 bilhões para o 
crédito rural do PRONAF, um record ao longo das duas décadas de existência do programa.
 Por fim cabe salientar que, apesar dos avanços, o Brasil ainda é um país de renda socialmente 
concentrada e que apresenta uma limitada oferta de crédito. Conforme o IPEA (2010), 40% da população 
brasileira ainda está excluída do sistema bancário e, esse cenário dificulta a formação do capital físico e 
ao desenvolvimento socioeconômico do país (Alves, 2012; Banco Central do Brasil, 2008). 

PRONAF - MULHER: INDEPENDÊNCIA ATRAVÉS DA PRODUÇÃO RURAL

De maneira geral, as mulheres não possuem consciência da repressão de gênero que estão 
sujeitas, pois elas próprias vêem naturalmente suas atividades ligadas à esfera doméstica - reprodutiva, 
ainda que tenham uma carga de trabalho excessivamente intensa e cansativa. Tal fato se deve ao ideário 
de família nuclear existente no meio rural, com papeis bem definidos entre os membros do grupo familiar, 
que faz do homem o “chefe” da família (MEDEIROS, 2008).

Nesse contexto, foi criado o PRONAF Mulher no Plano Safra 2004/2005, pelo Ministério do 
Desenvolvimento Agrário, visando reconhecer e estimular o trabalho das mulheres rurais na agricultura 
familiar e nos assentamentos de reforma agrária. Os limites de crédito variam conforme o enquadramento 
nos diversos grupos do PRONAF e podem chegar a R$ 36 mil, com taxa de juros de 0,5% a 5,5% ao ano 
(EMATER-MG, 2009).

Ainda de acordo com os dados da EMATER-MG (2009), quando o PRONAF Mulher se 
transformou em uma linha específica, foram realizados 2486 contratos, totalizando um montante de 
R$ 21.585.505,00 emprestados. Com a criação do programa, houve melhor distribuição regional dos 
contratos: o Sul passou a responder por 50,9% das operações, seguido pela região Nordeste (21,4%) e o 
Centro-Oeste com 17%. 

Espera-se que o PRONAF-Mulher, possa fazer parte de um processo que contribua para o 
empoderamento das mulheres do campo, na perspectiva da produção/comercialização dos produtos da 
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agricultura familiar e, em especifico, do sujeito mulher que por muito esteve a margem desse processo, 
porém sempre foi sujeito essencial e central dentro da propriedade camponesa (MENEGAT et all, 
2009)

De acordo com Heredia & Cintrão (2006), os principais reivindicações das mulheres do 
campo são pelo reconhecimento da profissão de agricultora e não como doméstica, visando quebrar a 
invisibilidade produtiva do trabalho da mulher no campo. Destaca-se também o tema de acesso à terra, 
como titulação conjunta da terra em nome do casal em nome do marido e/ou companheiro ou em nome 
da mulher chefe de família, direito das mulheres solteiras ou chefes de família a serem beneficiárias da 
reforma agrária 

Sendo assim, as atividades não agrícolas, como artesanato, comércio, oficinas de costura, 
beneficiamento de alimentos, serviços de limpeza, perfumaria e cosméticos são predominantemente 
femininas e atividades agrícolas não tradicionais como produção de especiarias, plantas medicinais, 
bicho da seda e plantas ornamentais são típicas do domínio feminino. Ou seja, o aumento do acesso 
ao crédito para as mulheres pode ser o início de uma importante trajetória rumo à diversificação das 
unidades produtivas e das economias locais. O que falta para essas atividades possam se expandir e 
alcançar sustentabilidade são a oferta de uma assistência técnica adequada e de políticas de acesso aos 
mercados (ABRAMOVAY E MAGALHÃES, 2005). 

Para Santos e Gois (2011), o programa tem auxiliado na redução das desigualdades de gênero 
no meio rural, haja vista que após o programa, as mulheres passaram a ter melhores condições de vida. 
O acesso delas ao crédito pode ser também uma estratégia familiar de aumentar o volume de recursos 
sem perder os subsídios.

PRONAF-Mulher em Minas Gerais 

O estado de Minas Gerais tem a segunda maior população rural do país, que é responsável 
por um terço do PIB mineiro. Dados do censo agropecuário 2006 mostram que, em Minas Gerais, a 
população rural representa 14,7% da população total, somando 2.888.352 pessoas. Destas, 53% são 
homens e 47% mulheres. Os jovens entre 15 e 29 anos são 24,3% e os idosos acima de 65 nos, 9% 
(AGÊNCIAS DE MINAS, 2015).

Em Minas Gerais, a Agricultura Familiar representa 79% de todos os estabelecimentos rurais 
do estado, totalizando 437.415 propriedades. O setor é responsável por 32% da produção de café e 
feijão, 44% da produção de arroz, 47% da produção de milho e 83% de toda a produção de mandioca. É 
também um segmento com grande diversidade de sujeitos (pescadores, indígenas, quilombolas, povos e 
comunidades tradicionais rurais em geral) em diferentes níveis de organização social, com uma inserção 
diferenciada no mercado econômico, em razão das especificidades do sistema de produção, que é bastante 
diversificado (DIÁRIO DO RIO DOCE, 2014).

Os agricultores de Minas Gerais para ter acesso ao benefício do PRONAF, contam com a 
orientação técnica da Emater-MG, a empresa é uma das entidades responsáveis pela emissão da Declaração 
de Aptidão ao PRONAF (DAP). Para obter a declaração, o agricultor passa por uma entrevista e deve 
apresentar documentos pessoais e referentes a todas as propriedades em que desenvolve sua atividade, 
comprovante de renda de todos os membros da unidade familiar, comprovantes de insumos e rebanho, 
dentre outros (SEAPA, 2015).

A Emater-MG sempre trabalhou o Pronaf e vem trabalhando cada vez mais para aumentar 
a participação do agricultor familiar na aquisição desses recursos, que são essenciais para o 
desenvolvimento do setor. A empresa vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, presta atendimento às trabalhadoras rurais, no sentido de ampliar sua participação 
nas atividades produtivas e melhorar a renda das famílias. Uma das ações é na orientação para 
facilitar o acesso ao crédito rural (EMATER-MG, 2009). 



12 13

 Os dados do anuário estatístico do crédito rural de 2012, comprovam o bom trabalho realizado 
pela Emater em Minas Gerais no que tange a aquisição de recursos do PRONAF (Tabela 1).

Tabela 1 - Valor contratado pelos produtores rurais em custeio e financiamento de atividades 
agrícola e pecuárias por meio do PRONAF em 2012.

Atividade agrícola e pecuária/finalidade
Custeio1 Investimento2

contrato Valor (R$) contrato Valor (R$)
Brasil 658.347 7.441.385.677,01 1.164.963 8.917.592.476,11

Região Sul 409.692 4.812.063.792,84 190.931 3.362.360.603,19
Região Sudeste 125.331 1.557.758.508,04 138.022 2.006.170.684,87
Minas Gerais 79.535 924.943.466,07 104.932 1.071.037.358,52

Fonte: Banco do Brasil, 2016.1Aquisição de insumos necessários no processo de produção. 2Investimento em máquinas, 
equipamentos e edificações.

 
 Com base nos dados da Tabela 1, percebe-se que, a Região Sul recebe a maior parte dos recursos 
destinado ao custeio e ao investimento por meio do programa. No entanto, o  estado de Minas Gerais 
recebe cerca de 12% do total de recurso destinados ao investimento e, a metade dos recursos destinados 
à região sudeste. Nota-se também que mais de 60% dos contratos de custeio e, 76% dos contratos de 
investimento da região sudeste são realizados em Minas Gerais.
 Os dados do PRONAF Mulher, demonstram a disposição das mulheres de Minas Gerais para o 
empreendedorismo. De acordo com o Quadro 2, de 2005 para 2007, o valor financiado nesta linha de 
crédito subiu 102,5% (EMATER-MG, 2009).

Quadro 2 - PRONAF Mulher em Minas Gerais (2005-2007)
2005 2006 2007

Nº de contratos 233 699 567
Valor total (R$) 1.774.791,00 3.865.417,00 3.594.782,00

Fontes: Superintendências regionais do Banco do Brasil e do Banco do Nordeste, 2015.

PRONAF Mulher em Montes Claros

O Norte de Minas (Figura 1) é uma região de transição entre o Sudeste e o Nordeste do Brasil, 
apesar de estar localizada na região Sudeste, se assemelha em seus indicadores econômicos à região 
Nordeste. É formada por 89 municípios, que estão agrupados em sete “microrregiões”: Januária, Janaúba, 
Salinas, Pirapora, Montes Claros, Grão Mogol e Bocaiúva. Sua economia se desenvolveu baseada na 
pecuária bovina e na agricultura de subsistência através dos cultivos de arroz, feijão, mandioca, milho, 
cana de açúcar, algodão e extração de borracha (RODRIGUES, 2000). 

Figura 1 - Mesorregiões de Minas Gerais - Norte de Minas Gerais
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               Fonte: Minas-Gerais.net, 2015.

Sendo assim a agricultura familiar do Norte de Minas Gerais é bastante frágil devido às 
características físicas do ecossistema em que está inserido, ou seja, o Cerrado e, sobretudo pela falta de 
investimentos do Estado brasileiro e também pela história de exploração sem limites sofrida na região 
durante a fase de modernização da agricultura no Brasil. No entanto, entre as regiões de Minas Gerais, o 
Norte é a região de maior participação na ocupação quando se trata de agricultura familiar. Mesmo sendo 
uma região com relativo atraso econômico, quando comparado com o estado em que se situa, a região 
Norte de Minas é palco de inúmeras possibilidades de geração de renda, uma vez que, possui enorme 
biodiversidade, já que se localiza na faixa de transição entre os biomas do Cerrado e da Caatinga e, além 
disso, por ser uma área com importante representação geográfica em três bacias; Jequitinhonha, São 
Francisco e Rio Pardo (CARDOZO, 2014).

O município de Montes Claros localiza-se no norte de Minas Gerais, distante 422 Km da capital 
Belo Horizonte. Ocupa uma área de 3.569 km², dos quais cerca de 39 km² compõem o perímetro urbano 
e o restante constitui a zona rural. Pelo censo demográfico de 2010, feito pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), sua população chega a 361.915 habitantes. É o sexto mais populoso 
do estado e o 62º do Brasil. Montes Claros é cidade-polo de uma região com mais de dois milhões de 
habitantes. Nesse contexto, embora sem o impacto de outrora, a agropecuária, ainda representa fatia 
relevante na economia local (MATRIZ MOC, 2012).

No norte de Minas Gerais é comum ver o papel de destaque desempenhado pela mulher rural, 
que está inserida tanto no processo reprodutivo dentro da família, quanto no processo produtivo da 
agricultura desde o manejo, até a colheita e comercialização dos produtos. Este papel da mulher rural 
dentro das atividades agrícolas tem sido destacado através das políticas públicas de âmbito social. 
 Os dados do anuário estatístico do crédito rural de 2012 (Tabela 2), apontam o quanto a cidade 
de Montes Claros obtém de financiamento do PRONAF, para custeio e investimento tanto na atividade 
agrícola quanto na atividade pecuária.

Tabela 2 - Valor contratado pelos produtores rurais em custeio e financiamento de atividades 
agrícola e pecuárias por meio do PRONAF em 2012 - Montes Claros

Atividade Finalidade
Custeio Investimento

contrato Valor (R$) contrato Valor (R$)
Agrícola 58 329.998,29 134 590.653,08
Pecuária 22 109.603,50 1995 6.001.450,78

Total 80 439.601,79 2129 6.592.103,86
Fonte: Banco do Brasil, 2016.

Os dados da Tabela 2 mostram que, a maior parte dos contratos de custeio destinam-se a atividade 
agrícola, no entanto cerca de 90% recursos do PRONAF para a cidade destinam-se a atividade pecuária. 
Percebe-se ainda que, dos quase 185 mil contratos de crédito rural firmados por meio do PRONAF em 
Minas Gerais (Tabela 1), apenas 2209 são firmados em Montes Claros cerca de 1,2%.

A análise do PRONAF Mulher na cidade de Montes será realizada com base nos dados 
primários, que foram extraídos no Banco do Nordeste do Brasil – Agência de Montes Claros, através da 
ficha cadastral das mulheres beneficiadas pelo programa de crédito rural entre o ano de 2005 a 2015. De 
acordo com os dados foram atendidas somente 18 mulheres pelo programa e, que a maioria delas tem 
idade em torno de 60 anos (Gráfico 2).

Gráfico 2 - idade da mulheres beneficiadas pelo PRONAF- Mulher em Montes Claros (2005-2015)
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               Fonte: Banco do Nordeste do Brasil – Agência de Montes Claros, 2015.

 O  Gráfico 3 apresenta os dados referentes a remuneração das beneficiadas, os dados indicam que 
a maioria tem renda familiar de um salário mínimo.

Gráfico 3 -Renda familiar das mulheres beneficiadas pelo PRONAF- Mulher em Montes Claros (2005-
2015)

Fonte: Banco do Nordeste do Brasil – Agência de Montes Claros, 2015.

 No que tange ao total financiado (Gráfico 4) nota-se que quase 40% das beneficiadas financia em 
torno de  R$12.000,00 e cerca de 30% das beneficiadas financia em torno de  R$8.000,00.

Gráfico 4 - Valor financiado pelas mulheres beneficiadas pelo PRONAF- Mulher em Montes Claros 
(2005-2015)

          Fonte: Banco do Nordeste do Brasil – Agência de Montes Claros, 2015.

Ainda com base nos dados que foram extraídos no Banco do Nordeste do Brasil – Agência 
de Montes Claros, observou-se que a maioria das mulheres beneficiadas pelo PRONAF- Mulher são 
casadas, não terminaram o 2° grau, o numero por habitantes por casa variam de 3 a 4 pessoas e, o ramo 
de atividades que seguem é a  bovinocultura; avicultura; tomate-irrigado; mandioca- serqueiro. 

Portanto, nota-se a importância do financiamento para o desenvolvimento de atividades rurais 
para a reafirmação do papel da mulher agricultora. Estas atividades tem como resultado final a geração 
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de renda monetária, de forma a auxiliar no complemento da renda familiar, melhorando a qualidade de 
vida da família e, aumentando assim, a auto-estima das mulheres, visto que perante a sociedade elas 
passam a ser mais valorizadas.

Observou-se através dos resultados encontrados que, no Norte de Minas Gerais incluindo o 
município de Montes Claros, houve pouco acesso ao PRONAF-Mulher. As mulheres, mesmo sendo 
gestoras dos processos produtivos, muitas vezes sentem dificuldades para acessarem esta linha de crédito, 
devido algumas exigências como: ter a documentação do lote em seu nome (geralmente a documentação 
do lote está em nome do cônjuge); desenvolver atividade diferenciada da desenvolvida pelo marido e 
possuir um avalista com renda compatível. 

Cabe salientar, segundo a EMATER-MG que, a obtenção do crédito por meio do PRONAF 
Mulher vai depender, em alguns casos do companheiro/marido, haja vista que cada lote possui uma 
capacidade para financiamento, assim caso o companheiro/marido já tenha acessado uma linha de 
crédito, a mulher muitas vezes é privada de acessar outra. Além disso, caso o consorte tenha pendências 
no CPF, a mulher fica impedida de acessar o crédito (SOUSA et all, 2015).

Os dados apresentados Gráfico 5 demonstram que mais de 60%, das produtoras rurais em Montes 
Claros não conhecem o PRONAF Mulher, há também aquelas que conhecem, mas nunca acessaram 
(30%), e aquelas que apenas ouviram falar sobre essa linha de crédito que corresponde a 7% do total. 
Em grande medida, a falta de informações técnicas necessárias para a aprovação do projeto é um dos  
empecilhos na tomada de crédito no referido programa, mas, grande parte das produtoras rurais acessam 
o PRONAF B. De acordo com Sousa et all  (2015), há grande satisfação no acesso a esta linha, porém, 
deve se incentivar o acesso ao PRONAF-Mulher, porque o valor do financiamento é maior além de 
possibilitar o desempenho de uma atividade exclusivamente feminina na propriedade, o que acarretaria 
em uma forma de empoderamento.

Gráfico 5 - Conhecimento das mulheres agricultoras de Montes Claros sobre a linha de crédito rural 
PRONAF Mulher.

     Fonte: NEPGeR, 2014.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O PRONAF foi criado com o objetivo de manter as pessoas ocupadas nos estabelecimentos 
familiares, gerar renda para remunerar estes postos de trabalho, agregar novos empregos em atividades 
agrícolas e não agrícolas nos estabelecimentos ao longo da cadeia produtiva e no mercado local. 
 Apesar de ter sido criado a mais de uma década, o PRONAF-Mulher ainda é uma linha de crédito 
pouco conhecida e, o Rio Grande do Sul é o estado que mais capta recursos desse programa. Considera-
se que as mulheres desempenhem papel relevante na agricultura, garantindo o sustento da propriedade 
e, ainda assim, é notória a invisibilidade de suas contribuições produtivas na agricultura, predominando 
a relação de “serviço” dedicado à família, resultando no não reconhecimento de seu protagonismo 
econômico ou mesmo de autoridade no meio familiar e comunitário. 



16 17

 Os agricultores de Minas Gerais tem acesso ao PRONAF e contam com a orientação técnica 
da Emater-MG e, tal ‘parceria’ é bem sucedida no estado, haja vista que mais de 60% dos contratos de 
custeio e, 76% dos contratos de investimento da região sudeste são realizados em Minas Gerais.

A cidade de Montes Claros recebe pouco mais de 1% do total dos contratos firmados do 
PRONAF no Estado de Minas Gerais e, a maior parte dos contratos de custeio destinam-se a atividade 
agrícola, mas, cerca de 90% recursos do PRONAF para a cidade destinam-se a atividade pecuária. 

Com relação ao PRONAF Mulher na cidade de Montes, os principais resultados apontam que 
as mulheres atendidas pelo programa de crédito rural entre o ano de 2005 a 2015 são poucas, apenas 18 
beneficiadas. Essas mulheres caracterizam-se por serem de idade avançada, casadas, de baixa renda e 
escolaridade. 
 Enfim, apesar dos avanços, o Brasil ainda é um país de renda socialmente concentrada e que 
apresenta uma limitada oferta de crédito. A formulação do programa é louvável, entretanto critica-se a 
excessiva burocracia que dificulta o acesso ao benefício e, apesar do programa frisar o protagonismo 
feminino, na prática, a grande maioria das mulheres são casadas e dependem do marido/companheiro 
para adquirir o financiamento.
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