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Com a pandemia, a reação imediata que ocupou maior espaço nos
primeiros debates sobre PPPs e concessões, no mundo todo, foi
resumida na seguinte pergunta: “como lidar com os
desequilíbrios contratuais?”.

É uma preocupação inquestionavelmente legítima e especialistas do
mundo inteiro se dedicam a responder essa questão, considerando
as suas especificidades regionais e os casos concretos.

Isso, entretanto, isso nublou um outro debate, tão ou mais
relevante quanto: “e o futuro dos programas de
infraestrutura?”.

Numa época de crise, o natural é dar uma resposta conservadora
(ou pessimista) sobre isso.... mas seria essa a resposta correta?

Desde que as políticas de isolamento social começaram a ser
implementadas nos primeiros lugares do país*, pelo menos 2 PMIs
novos por semana foram divulgados, uma média de 3 consultas
públicas lançadas por semana e foi pra rua um número
expressivo de licitações (mais de 30), de diversos setores.

Você acompanhou isso?

Você realmente está acompanhando o 
mercado de PPPs e concessões durante 
esse período de isolamento social?

* Dados de 11 de março a 19 de abril de 2020, extraídos do Radar de Projetos, da Radar PPP



o que 
fazemos

● A Radar PPP foi fundada em 2014 e é a empresa de consultoria
líder no Brasil dedicada especificamente ao mercado de
PPPs e concessões.

● A Radar PPP faz, principalmente, a análise econômico-financeira e o
trabalho de estratégia em consultoria na fase de preparação de
projetos dessas modalidades, atendendo clientes públicos e
privados.

● Hoje, a Radar PPP lidera algumas das iniciativas mais relevantes,
tanto no apoio à política de estruturação de programas de PPP e
Concessão, como nos serviços de consultoria para projetos,
apoiando governos, investidores privados e outros atores para ter
melhores informações, acessar ferramentas e para tomar melhores
decisões.

● CONSULTORIA

Apoio em todas as etapas do ciclo de vida das PPPs, com
produtos e serviços que acompanham o amadurecimento
dos projetos.

● INFORMAÇÃO

A Radar PPP desenvolveu o mais qualificado banco de dados
de PPPs do Brasil, com monitoramento diário de mais de
2.300 projetos mapeados.

● EVENTOS

A Radar PPP realiza os principais eventos de PPP do Brasil.

● EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

A Radar PPP está pronta para fornecer aos seus clientes
conhecimentos básicos ou avançados sobre PPPs.

Conheça a carta de princípios da Radar PPP 
disponível em nosso site: clique aqui

Link: https://www.radarppp.com/quem-somos/#etica-valores-visao

https://www.radarppp.com/quem-somos/#etica-valores-visao
https://www.radarppp.com/quem-somos/#etica-valores-visao


o “Radar de Projetos”
● O foco estratégico na melhoria da eficiência do mercado

brasileiro de PPPs e Concessões inspirou a Radar PPP a
conceituar, desenvolver e atualizar o único banco de dados
existente da experiência brasileira com o tema.

● O Radar de Projetos, banco de dados da Radar PPP possui,
atualmente, informações sobre mais de 2.300 projetos,
tendo mapeado, analisado e sistematizado todos os dados
disponíveis, o que permite análises globais sobre tendências
neste modelo de contratação e análise comparativa da
experiência nacional.

Conheça algumas informações do Radar de Projetos
Números do mercado de PPPs e Concessões no Brasil 
dezembro de 2019



Nos últimos 30 dias, foram mais de 400
inserções de atualizações em projetos,
sendo grande parte delas capazes de gerar
oportunidades comerciais tais como:

• elaboração de estudos jurídicos de
viabilidade;

• análise de riscos jurídicos de editais em
consulta pública;

• assessoria a licitantes em processos
competitivos; e

• apoio jurídico em desafios de gestão
contratual, entre outros serviços.

novidades
de projetos

FUNCIONALIDADE 
RECOMENDADA 
PARA (E MAIS 
CONTRATADA 
POR) ADVOGADOS



agenda de projetos
No seu smartphone, tablet ou no seu computador, veja todas as datas importantes do
calendário das PPPs e concessões de modo amigável, simples e organizado.
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Prazo de assinatura Desconto no valor mensal

6 meses 3%

12 meses 7%

18 meses 12%

24 meses 18%

assine
se já não é assinante, faça como os principais escritórios de advocacia do país e
experimente colocar o “Radar de Projetos” ao dispor da sua equipe.

Informação sempre foi poder. Hoje, é mais do que nunca.
Fique em casa. Fique bem informado.

FUNCIONALIDADE 
RECOMENDADA 
PARA (E MAIS 
CONTRATADA 
POR) ADVOGADOS

www.radarppp.com/planos
info@radarppp.com

Clique na imagem para uma navegação guiada no “Radar 
de Projetos” no Youtube:

menos de 2 minutos

http://www.radarppp.com/planos
mailto:info@radarppp.com
https://youtu.be/b5MVokJYYIQ

