INVESTED IN BRIDGING THE
INFRASTRUCTURE GAP  PORTUGUESE
Economias em recuperação, expansão urbana, populações em crescimento e infraestrutura
envelhecida. Essas tendências globais estão criando uma forte demanda por investimentos em
infraestrutura e energia ao redor do mundo.
O transporte, por exemplo. Consertar as rodovias, pontes, portos e aeroportos do mundo é um trabalho
multitrilionário. Só o Canadá terá que investir $200 bilhões de dólares em infraestrutura nos próximos 10
anos, enquanto a União Europeia precisará de quase 1 trilhão de euros nos próximos três anos. E isso
não é nada comparado aos Estados Unidos, que exigirá $3.6 trilhões de dólares para levar sua
infraestrutura ao padrão.
Nós também percebemos um crescente interesse em investimentos em nova energia já que a população
tem se preocupado com a queima de combustíveis fósseis, maior rigidez nas questões regulatórias e a
constante diminuição dos recursos naturais. Mas com apenas 11% da energia mundial atual vindo de
recursos renováveis, nós ainda temos um longo caminho a percorrer. E tem a questão da infraestrutura
social e urbana.
O envelhecimento da população em economias desenvolvidas gera uma demanda para a construção de
mais hospitais e postos de assistência médica, enquanto o crescimento da população jovem nos
mercados emergentes mostra que há uma necessidade por investimentos em escolas. Com tantos
projetos para financiar, muitas entidades estão olhando para financiamento de projetos e parcerias
públicoprivada, ou P3s. Estas não são apenas ótimas maneiras para os patrocinadores começarem a
fechar as lacunas de financiamento, como também podem ser oportunidades de investimento atraentes
para credores.
No BNY Mellon Corporate Trust, nós ajudamos a tornar esses projetos realidade. Nós oferecemos
soluções para empréstimos de terceiros bem como administração de Bonds para financiadores de
projetos e credores. Isso significa que estamos ajudando desde fazendas de energia eólica no Texas a
estações de trem em Ontario, desde fibras óticas no Peru à energia térmica em Gana e estradas
pedagiadas nas Filipinas.
Em cada passo do caminho, o BNY Mellon está comprometido em ajudálo a minimizar seu risco
operacional e maximizar o valor do seu produto para você e para a população mundial.
Em cada passo do caminho, o BNY Mellon está comprometido em ajudálo a minimizar seu risco
operacional e maximizar o valor do seu produto para você e para a população mundial.
BNY Mellon. Invested in you.
Visite www.bnymellon.com/corporatetrust para saber mais.
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