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PRESS RELEASE 
 

A 1stWEST Mergers & Acquisitions tem o prazer de apresentar o comunicado de imprensa do Grupo Mott 
MacDonald anunciando que Habtec Engenharia Ambiental, um fornecedor líder de serviços de consultoria 
ambiental e serviços de engenharia no Brasil, juntou-se ao Grupo Mott MacDonald.  1stWEST Mergers & 
Acquisitions (www.1stwestma.com) serviu como assessor financeiro para Habtec Engenharia Ambiental nesta 
transação.  Jim Chamness, Diretor Gerente da 1stWEST Mergers & Acquisitions base no Rio de Janeiro, 
coordenou esta operação para Habtec.  Para mais informações entrar em contato com Jim por email ao: 
j.chamness@1stwest.com.br ou por telefone ao +55-21-8226-9358. 

Habtec Engenharia Ambiental se une ao Grupo Mott MacDonald 
 Mott MacDonald Group, Brazil – Terça-feira 16-abril 2013 

A Habtec Engenharia Ambiental, tradicional empresa brasileira de consultoria em engenharia 
ambiental, está se unindo à Mott MacDonald, uma empresa de consultoria global de gestão e 
desenvolvimento.  Esta mudança visa permitir o crescimento da empresa, a partir do oferecimento 
de serviços mais amplos e acesso aos recursos globais e multissetoriais do Grupo Mott MacDonald, 
empresa avaliada em cerca de 1,1 bilhão de libras.  Esta mudança visa, também, permitir que a Mott 
MacDonald crie uma base regional no Brasil, possibilitando sua expansão para a América do Sul.  

A Habtec vem desenvolvendo seus trabalhos principalmente para os setores de energia, óleo e gás, 
mineração, transporte e outros por mais de 23 anos.  Com cerca de 80 funcionários e dezenas de 
fornecedores, o portfólio de projetos da empresa inclui vários estudos de impacto ambiental, 
pareceres de conformidade, elaboração e implementação de projetos de monitoramento e programas 
socioambientais para clientes como Petrobras, Repsol Sinopec, Vale, BG Brasil, Shell, Furnas, 
OGX, entre outros. 

A presença da Mott MacDonald no Brasil data de cerca de 40 anos.  Seu portfólio inclui serviços 
para concessão do Rodoanel em São Paulo, projeto de geração de energia em Pernambuco, metrôs 
do Rio de Janeiro e São Paulo, ponte Rio-Niterói e rodovia Campinas-Mogi Mirim.  Mais 
recentemente, a Mott MacDonald tem prestado serviços para projetos de energia, transporte, saúde, 
educação e meio ambiente no Brasil. 

O Presidente da Mott MacDonald, Keith Howells, comentou que: “Habtec possui uma reputação 
excelente e compartilha valores e cultura similares aos da Mott MacDonald.  Trazer a Habtec para 
o Grupo permitirá o desenvolvimento e crescimento de uma equipe já reconhecida e que nos 
fornecerá uma base no Brasil de onde poderemos oferecer um leque de serviços da Mott 
MacDonald.” 

O Diretor Executivo da Habtec Engenharia Ambiental, Guaraci Sathler, comentou: “A junção com 
Mott MacDonald é uma notícia muito boa para nossos colaboradores e clientes.  Através desta 
rede global, teremos acesso a uma riqueza de talento, conhecimento e informação, permitindo o 
desenvolvimento de oferta dos nossos serviços. Também permitirá o crescimento em novos setores, 
criando novas oportunidades para nossa equipe através de uma maior diversidade de projetos.” 
 
O escritório Trench, Rossi e Watanabe Advogados, através da sua sócia Anna Mello e associadas 
Luciana Pereira e Livia Fabor, assistiu a Mott MacDonald na operação”.  A Trench, Rossi e 
Watanabe Advogados é associado a Baker McKenzie International. 


