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RESUMO
O Brasil está inserido num contexto de restrições financeiras e orçamentárias que tem reflexos
importantes na prestação de serviços públicos na área da saúde. Essa situação faz com que Instituições
filantrópicas procurem soluções para se manterem ativas e apresentando resultados à sociedade. Uma das
saídas encontradas é o estabelecimento de parcerias com o poder público, de modo a aproveitarem os
benefícios financeiros originados de renúncia fiscal no contexto de programas governamentais. O estudo
considerou o período de 2012 a 2017, envolvendo 52 instituições com projetos em execução nos
programas PRONAS/PCD e PRONON, através da pesquisa empírica, survey, entrevista e pesquisa
bibliográfica foi analisada a relação das parcerias público-privadas junto aos Programas visando elencar
os pontos favoráveis e desfavoráveis, tendendo a manter a qualidade dos serviços prestados à
comunidade. Concluiu-se que 75% das instituições que responderam ao questionário prestam serviços ao
SUS e 85% dos profissionais que avaliaram os Programas consideraram a parceria (Ministério da Saúde
e Terceiro Setor) com alto índice de satisfação, mostrando que a renúncia fiscal como financiadora de
Parcerias público-privadas é uma alternativa viável para gerar ações de saúde para a população usuária do
SUS, que hoje se aproxima de 75% dos brasileiros e para capacitar o pessoal especializado da área de
saúde.
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Analysis of the public-private partnership in the third sector through resources from the tax break
in the Brazilian unified health system
ABSTRACT
Brazil is inserted in a context of financial and budgetary restrictions that have important reflections on the
provision of public health services. This situation causes philanthropic institutions to seek solutions to
remain active and presenting results to society. One of the solutions found is the establishment of
partnerships with the public power to take advantage of the financial benefits stemming from tax breaks
in the context of government programs. This study considered the period from 2012 to 2017, involving 52
institutions with projects underway in the PRONAS/PCD and PRONON programs, and the list of publicprivate partnerships with the Programs was analyzed through empirical research, surveys, interviews, and
bibliographic research aiming to list the favorable and unfavorable points, tending to maintain the quality
of the services provided to the community. It was concluded that 75% of the institutions who answered
the questionnaire provided services to the Brazilian Unified Health System (SUS), and 85% of the
professionals who assessed the Programs considered that the partnership (Ministry of Health and Third
Sector) had a high satisfaction index, showing that using tax breaks as a financier of public-private
partnerships is a viable alternative to generate health actions for the population that uses the SUS, which
nowadays nears 75% of Brazilians, and to qualify the specialized health personnel.
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