
Pró-Mulher – diminuição das desigualdades de renda e 

gênero em prol das mulheres 

Nome Pro Mujer 

Objetivo 

Geral: Oportunizar um modo de vida sustentável para mulheres de baixa 

renda da América Latina. 

Específicos: 

 Desenvolver nas mulheres atendidas a autoconfiança, a liderança e 
competências básicas para desenvolvimento de negócios; 

 Oferecer crédito para o desenvolvimento de negócios; 

 Oferecer de forma sustentável serviços básicos de atendimento e 

prevenção à saúde das mulheres; 

Público-alvo 

O movimento Pró-Mulher visa apoiar o desenvolvimento de lideranças 
femininas, desde fornecimento de condições básicas de saúde e a 

capacitação empresarial prévia para potenciais empreendedoras até as 
micro e pequenas empresas criadas pelas empreendedoras apoiadas. 

Setor (ou setores) 

do público-alvo 
Pequenas empresas de comércio, varejo ou produção artesanal. 

Justificativa 

O movimento surgiu da percepção de que nos países da América Latina a 
desigualdade de renda é muito grande, assim como a desigualdade de 

gênero. Estas desigualdades, por consequência, produzem imensa 

dificuldade para mulheres de baixa renda. Assim, a prática visa 
transformar a realidade dessas mulheres, fornecendo recursos básicos de 

saúde, fomentando uma cultura empreendedora e fornecendo crédito e 
apoio para a abertura de negócios sustentáveis. Por meio destes serviços, 

as mulheres de baixa renda atendidas descobrem novo modo de vida, 

conseguem atingir sustentabilidade financeira e se desenvolver como 
líderes femininas regionais, inclusive ajudando outras mulheres que 

permanecem na mesma situação. 

Contexto geográfico 
A sede da organização fica em Nova Iorque, nos Estados Unidos, mas seu 
escopo de atuação está em regiões críticas da Argentina, da Bolívia, do 

México, da Nicarágua e do Peru. 

Ano de 
implementação 

1990 

Descrição das 
atividades e serviços 

realizados 

A organização Pró-Mulher surgiu pela percepção da grande desigualdade 

existente na região de El Alto, na Bolívia, onde as fundadoras da 
organização, a norte-americana Lynne Patterson e a boliviana Carmen 

Velasco, ambas professoras, identificaram que as mulheres aspiravam 



melhorar suas vidas e a de suas famílias, mas precisavam de apoio e 

oportunidades. O projeto se iniciou com a realização de capacitações nas 

áreas de saúde, liderança e negócios. Além disso, era oferecido um 
espaço para discussão em grupo, realização de conexões e 

encorajamento mútuo. Com o apoio de parceiros de microcrédito, 
formou-se o que hoje é o modelo de atuação cerne da organização. A 

organização também recebeu apoio da Agência Norte-Americana de 

Desenvolvimento Internacional (USAID – United States Agency for 
International Development). 

Atualmente, são três frentes de serviços distintos e interligados: 

 Prestação de serviços de atenção básica à saúde, com foco na 
prevenção, diagnóstico e atendimento básico. O modelo de “alta 

qualidade e baixo custo”, assim definido pela organização, busca 
oferecer o serviço necessário para atender as necessidades mais 

básicas de saúde, comparadas ao que unidades básicas de saúde 

realizam no Brasil. A ideia é oferecer serviço de impacto, mas 
financeiramente sustentável. Para isso, o modelo é pré-pago e com 

preços abaixo do mercado. 

 A segunda frente de trabalho é a de treinamento e capacitação. São 
realizados workshops gratuitos nos seguintes temas: saúde, liderança, 

crédito, gestão financeira e competências em negócios. 

 O terceiro serviço é o de financiamento, no qual os projetos 

desenvolvidos pelas mulheres na capacitação são transformados em 
planos de negócios informais, nos quais é demonstrado como o 

dinheiro será investido. A gestão dos recursos é realizada por espécie 
de banco comunitário, dirigido pelas próprias participantes, geralmente 

operado dentro dos centros regionais da organização. 

Resultados e 
evidências 

disponíveis 

Resultados obtidos: 

 Modelo replicado em 06 países;  

 164 centros regionais; 

 1700 funcionários; 

 24 prêmios e reconhecimentos; 

 26.570 bancos comunitários ativos; 

 Em 2011, a organização Pró-Mulher ultrapassou a marca de 
US$1bilhão de dólares em pequenos empréstimos, atingiu 1,6milhões 

de mulheres e cerca 6,4milhões de membros familiares. 

Instituição Executora 

Nome Pro Mujer 

País Argentina, Bolívia, México, Nicarágua e Peru 



Setor Organização não governamental 

Clientes 
Mulheres de baixa renda dos países da América Latina, tendo em vista a 

grande desigualdade de gênero e renda percebida nesses países. 

Tamanho 

A organização conta com aproximadamente 1700 funcionários na América 
Latina (98%) e Estados Unidos (2%). Cerca de 67% dos funcionários são 

mulheres e muitas destas já foram clientes da organização.  

Conforme relatório de 2013 (ano-base 2012), a instituição fechou o ano 
com um resultado financeiro positivo de US$ 9.585.339,00 e um ativo 

total de US$58.565.189,00 (que significa crescimento de cerca de 20%). 

Instituições Parceiras 

Nome 

Strategic Partners; Institutional Donors;Government Alliances; Corporate 
Alliances; Implementation Partners;Knowledge Partners;Partnerships for 

Pro Mujer International; Anglo American Group Foundation; 

GlaxoSmithKline; MasterCard Worldwide; Vitol Charitable Foundation; 
Walmart Foundation; Whole Planet Foundation; Xerox Foundation; Citi 

Foundation; The Coutts Microfinance Donor Advised   Fund;JPMorgan 
Chase Foundation; Johnson & Johnson;The McGraw-Hill 

Companies;Morgan Stanley; PIMCO Foundation; Western Union 

Foundation; BD; CGAP; BlackRock; Peruvian Connection; AeroMexico; 
Banamex; CIE; Citibank; Cravath, Swaine & Moore LLP; Egon Zehnder 

International; McKinsey & Company, Inc.; White & Case LLP; Bessemer 
Trust; Deloitte Services LP;EMC Corporation;Mass Mutual Life   Insurance 

Company; Omgeo; OMNICOM Management Inc.;Price Waterhouse 
Coopers LLP; Univision; Wells Fargo Securities; Western Union Company; 

Abernathy   MacGregor Group;Bank of America; Bollinger; Broadridge 

Financial; Calvert Asset   Management CO., INC.; Chadick Ellig; Coeur 
d’Alene Mines; Deutsche Bank;Deutsche Bank Foundation; Dreambuilder 

Investments, LLC;Francos Wine Merchants; ITRA / New York Realty 
Group Inc.;Louis Vuitton, N.A.; MatlinPatterson Global   Advisors LLC;MBS 

Value Partners LLC;Meredith Corporation;Philharmonic   Orchestra of the 

Americas;Principle Business Enterprises;Shulsky Properties,   Inc.;Stuart 
Gilbert Realty Co.;Bill and Melinda Gates Foundation;Weberg   

Trust;Halloran Philanthropies;May and Stanley Smith Charitable 
Trust;Linked   Foundation;Prospect Hill Foundation;Sarita Kenedy East 

Foundation,   Inc;UNITUS;Vista Hermosa Foundation;Woodcock 
Foundation;Ansara Family   Fund;Cogan Family Foundation;Rockefeller 

Philanthropy Advisors;The West   Foundation, Inc.;Atkinson 

Foundation;Green Fund;The International Alliance   for Women;Tinker 
Foundation;Trull Foundation;A Better World Fund;Titcomb   

Foundation;American Express Foundation;Avis Budget Group;Babson   
Capital;Charles Stewart Mott Foundation;Give with liberty;Goldman, Sachs   

& Co.;Google;IBM;International Data Group; International Monetary   

Fund; MasterCard; Merck; Microsoft; Nice Touch Communications 
Inc.;NSTAR Electric   and Gas Corporation;Prudential 

Foundation;UBS;Wells Fargo;Romero Britto; Casa Andina Hotels; Cleary 
Gottlieb Steen & Hamilton;Roger Davenport; Davis Polk;Deloitte;DLA 

Piper;Hacienda Cusín;Hotel Andino;Las Villas de Mexico; Lunazul; 

Paradisus Resorts;Peruvian Connections;Synet Solutions;Testa   Wines of 



the World;rabella Advisors;Calvert Social Investment   

Foundation;Daughters of Charity of St. Vincent de Paul 

(Indiana);Daughters of   The Holy Spirit, Inc.;Dominican Sisters of 
Hope;FJC; Hampshire   Foundation;Missionary Sisters Servants of the 

Holy Spirit;The Home Missioners   of America (aka Glenmary Home 
Missioners);Nancy Marsh;The Osprey Foundation,   Inc.; Our Lady of 

Victory Missionary Sisters;Page Morahan;Partners for the   Common 

Good, Inc.;Sacred Heart Monastery;Saint Mary’s Institute of   
O’Fallon;Seton Enablement Fund;Sisters of Charity (New York);Sisters of 

Mercy   – San Bernardino;Sisters of Notre Dame de Namur (Ohio 
Province);Sisters of   Notre Dame of Toledo (Ohio);Sisters of Notre Dame 

de Namur   (Massachusetts);Sisters of St. Dominic;Sisters of St. Francis of   
Philadelphia;Sisters of St. Joseph of Carondelet (St. Louis 

Province);Sisters   of St. Joseph of Carondelet (California);Sisters of the 

Holy Names of Jesus   and Mary (Ontario);Society of the Holy Child Jesus 
(American Province); Religious   Communities Investment Fund, 

Inc.;Abaco;ADA-LMDF;Banco Bisa;Banco Continental   BBVA;Banco de 
Credito S.A.;Banco del Bajio;Banco Hipotecario;Banco Rio;Banco   

Santander Rio;BBVA Bancomer / Deustche Bank;BCIE;Banco de Credito 

del   Peru;Blue Orchard;Banco Nacional de Bolivia;Cresud;Deutche 
Bank;Developing World Markets; Foncap; FONDESIF; Fortaleza FFP; 

GFUSA-Fundación Grameen; Global   Partnerships; Grameen; IDB; 
Incofin;Kiva;Microcredit  Enterprises; Oikocredit; Planet Finance; Planis; 

Responsibility Credit Suisse   Microfinance; Responsibility Microfinance 
Fund;Responsibility; Safi Capital;Symbiotics Credit Suisse 

Microfinance;Symbiotics Dual Return Fund; Symbiotics Responsability; 

Symbiotics Wallberg Invest;Triodos; Triple   Jump;WCCN; Whole Planet; 
Mobilize. 

Setor 
Fundações beneficentes, fundos de investimento, consultorias, bancos 

comerciais, pequenas, médias e grandes empresas de diversos setores. 

Papel 
Apoio técnico e institucional, investimento e fornecimento de crédito 
(para os pequenos negócios das participantes) 

Análise da Aplicabilidade 

Replicação 

Pelos próprios resultados já obtidos e considerando que, embora 

diferente dos outros países, o Brasil também possui desigualdade de 
gênero e renda, entende-se que o modelo é replicável no país.  

Além disso, o acesso ao crédito nas camadas da população mais pobre 

ainda é um desafio no Brasil, com especial atenção ao gênero e regiões 
econômicas com taxas de desigualdade elevadas e econômica deprimida.  

A prática de grupos solidários já é difundida no Brasil, porém, com 
alcance e metodologias limitadas. 

Do ponto de vista social, percebe-se que a máquina pública, em 

particular, o Sistema Único de Saúde (SUS) não atende à população com 
a devida qualidade. 

Ademais, o movimento empreendedor, principalmente do 
empreendedorismo social avança com uma reação da própria sociedade à 



falta de oferta de qualidade de educação e segurança, por exemplo. 

Fundações, ONGs e movimentos sociais fazem, de forma voluntária, 

diferença em diversos segmentos pouco sociais. 

Considerando os pontos levantados, acredita-se que a prática em questão 
pode ser replicada com os atores existentes, assim como se utilizando de 
linhas de crédito consolidadas e, por fim, se fosse possível utilizar postos 

de saúde já existentes, estes teriam um suporte em sua força de atuação. 

Conclusão 

O movimento Pró-Mulher é exemplo de sucesso. Os resultados já obtidos 
e a expressão de seus números mostram que, mesmo sem grande 

investimento inicial, é possível desenvolver uma grande organização e 

modificar a vida de milhões de pessoas necessitadas.  

No caso brasileiro, a adesão a organização ou a transferência de 
metodologias e boas práticas da organização são vias desejáveis de 
replicação. O Brasil tem necessidades muito parecidas com as 

necessidades dos demais países da América Latina. Todavia, possui 

recursos e capacidade de execução muito maior do que a grande maioria 
destes países, se não de todos. Desta forma, entende-se que com as 

entidades existentes, as linhas de crédito disponíveis e com a força de 
uma geração formada por muitos empreendedores sociais, é possível 

replicar essa prática. 

 


