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o que fazemos

● INFORMAÇÃO
A Radar PPP desenvolveu o mais qualificado banco de dados de
PPPs e concessões do Brasil, com monitoramento diário de mais
de 2.600 projetos mapeados.

● EVENTOS
A Radar PPP realiza os principais eventos de PPPs e concessões
do Brasil.

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

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

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 PPP 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 2.600 
projetos, distribuídos em 22 
segmentos, 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.

Dados extraídos do Radar de Projetos, disponível em radarppp.com, em 03 de agosto de 2020. 
A Radar PPP atualiza seus dados diariamente.
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● Existem 771 projetos 
nos diversos estágios de 

maturidade de desenvolvimento, 
sendo monitorados neste momento 

no Radar de Projetos. 

● Além desses, há centenas de outros projetos, não 
computados no gráfico acima, que alcançaram a situação 
de paralisados nos últimos meses e que podem retornar 

para situação de ativos ainda em 2020.
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foram acrescentados 85 
projetos com maior 
destaque para os 

segmentos de Resíduos 
Sólidos (47), Mobilidade 

Urbana (7) e 
Saneamento (5).

novidades 
capturadas

496
novos projetos 

inseridos

85
consultas públicas 

abertas

13

13 projetos alcançaram 
a fase de Consulta 

Pública, disponibilizando 
as minutas de 

documentos elaborados 
para a licitação.

licitações 
publicadas

34

foram 34 Licitações 
iniciadas distribuídas 

por todo o Brasil, com 
maior número 

acontecendo nos 
municípios do estado de 
São Paulo (10), Goiás 

(4) e Paraná (4).

487 projetos foram 
impactados com 

publicações 
governamentais que 

atualizaram seus 
históricos de 

desenvolvimento.

Nos últimos 30 dias...

Novos
Projetos

Resíduos Sólidos (Ciop –
Estado de São Paulo)
Resíduos Sólidos

Intenção Pública Anunciada

Presidente Prudente | São 
Paulo

eventos 
mapeados

152

eventos envolvendo 
218 projetos para os 
próximos 30 dias na 
agenda dos projetos.

Parque Estadual do Ibitipoca
Meio Ambiente

Modelagem – PMI Iniciado

Minas Gerais

Mini Usina de Energia Solara 
Fotovoltaica
Tecnologia

Consulta Pública Aberta

Santo Antônio do Ampara | 
Minas Gerais

Ceasa
Logística

Modelagem – Estudos liderados 
pelo Setor Público Iniciados

Santa Catarina

... entre outros.



¹ Sem dúvida que tais expressões são meramente ilustrativas. Para esclarecimentos sobre a metodologia do 

Termômetro do Radar de Projetos, consulte https://www.radarppp.com/biblioteca/

O Termômetro do Radar de Projetos foi
concebido para funcionar de maneira similar aos
termômetros utilizados para medir a temperatura
do corpo humano. Nesse sentido, assim como
temperaturas elevada no corpo humano indicam
“doenças”, no Termômetro do Radar de Projetos
isso não é diferente.

O Termômetro não irá mensurar hipotermia,
sendo focado apenas na indicação da situação
febril. Dessa forma, temperaturas elevadas
indicam excesso de adiamentos de sessões de
abertura de envelopes de licitação, suspensões
de licitações e cancelamentos de licitações
(“patógenos”) e, considerando que há ao
mesmo tempo novos elementos positivos do
mercado, tais fatos serão comparados como
surgimento de novos projetos monitorados no
Radar de Projetos (“anticorpos”)¹.

Termômetro do 
Radar de Projetos

Acima de 41° 39,6° -41,0° 37,6° -39,5° 37,0° -37,5°

https://www.radarppp.com/biblioteca/


Os resultados mensurados pelo TRP serão sempre superiores a 37° e
quanto mais elevados, pior – ou seja, é maior é a ocorrência de
adiamentos, suspensões e cancelamentos de licitações de projetos vis a
vis a publicação de novos projetos.

Os dados do mês em análise apresentam um comportamento muito
próximos da média do comportamento do ano base (2019).

Os dados do mês apresentam um comportamento, em um primeiro nível
mais elevado do que o comportamento médio do ano base (2019).

Os dados do mês apresentam um comportamento, em um segundo nível
mais elevado do que o comportamento médio do ano base (2019).

Patamar mais elevado. Os dados do mês apresentam um
comportamento, bem mais elevado do que o comportamento médio do
ano base (2019).
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Interpretação 
dos Resultados



A quantidade de projetos que também tiveram licitações canceladas se aproximou da marca
mínima dos últimos 12 meses (4, frente à quantidade mínima de 3, em agosto de 2019).

Esse patamar também é inferior à média histórica de 2019 (5).

O mês de julho de 2020 evidencia 
a menor quantidade de projetos adiados 
e suspensos nos últimos 12 meses
(14 ao todo)
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Variáveis do TRP:
adiamento,suspensão e
cancelamentode licitações



3

Variáveis do TRP:
projetos novos

A quantidade de lançamentos de novos projetos
alcançou o segundo maior patamar mensal 
desde 2019 (89 projetos novos). 

Além de superar a quantidade de novos projetos 
observada no mesmo mês de 2019 (julho),
também superou setembro de 2019 (com 81 
projetos), tornando-se o segundo mês com 
mais projetos novos identificados.

4 O desempenho observado aquece a expectativa que o mês de agosto de 2020 supere o 
maior patamar mensal da série observada de 109 novos projetos, identificada em agosto 
de 2019.



Evolução do 
Termômetro do 
Radar de Projetos
TPR 2019 – julho de 2020

O mês de julho trouxe a normalidade ao TRP, marcando 37º 
(temperatura normal).

Trata-se da temperatura mais saudável identificada
no ano de 2020, após os status mais febris observados no 
primeiro semestre. 

É também a segundo vez no ano em que temperatura normal 
é aferida (a primeira ocorreu em maio), 
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Solicite seu 
login teste
no Radar de Projetos, 
clicando aqui.

O Radar de Projetos é o mais completo banco de dados sobre a
experiência brasileira com concessões e PPPs. Agradecemos a todos
os nossos clientes por contribuírem para que possamos manter nosso
serviço de inteligência de mercado cada dia com mais robustez e
qualidade.

O Termômetro do Radar de Projetos é um oferecimento da Radar PPP para os
milhares de profissionais que atuam diariamente com projetos governamentais
de longo prazo que contam com investimento privado, na modalidade de PPP
e concessão. Trata-se de uma pequena amostra do potencial do banco de
dados.

É um dever coletivo que possamos, sempre, melhorar a qualidade das
concessões e PPPs, contribuindo para que tenhamos iniciativas que valorizem
ao máximo o emprego de recursos públicos e tarifários.

Críticas e comentários serão muito bem recebidos. Não hesite em entrar em
contato conosco (info@radarppp.com). A Radar PPP sempre estará aberta
para interagir com quem respeita e precisa de dados e análises para tomar
decisões de qualidade.

Para esclarecimentos sobre a metodologia do Termômetro do Radar de Projetos, consulte
https://www.radarppp.com/biblioteca/.

Visite nosso site: radarppp.com

https://www.radarppp.com/informacao/radar-de-projetos/solicitacao-de-teste-do-radar-de-projetos/
mailto:info@radarppp.com
https://www.radarppp.com/biblioteca/
http://www.radarppp.com/

