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História
Em mais de 40 anos de história, o Grupo Marquise é presença que marca no mercado nacional e reforça
perﬁl diversiﬁcado nos negócios, mantendo a qualidade dos serviços prestados e a posição de maior
construtora do Norte/Nordeste, de acordo com os 500 Grandes da Construção, edição 2015, da revista O
Empreiteiro. O Grupo surgiu em 1974, por iniciativa dos empresários José Carlos Pontes e Erivaldo Arraes.
Atualmente está presente em 15 cidades e oito estados brasileiros, atuando nas seguintes áreas:
incorporações, infraestrutura, serviços ambientais, hotelaria, comunicação, shopping center, centrais de
atendimento ao cidadão. Em breve, o Grupo deve se inserir também nos segmentos de moda popular, com
o Centro Fashion, em Fortaleza, e de hospitais, com o Hospital Regional Metropolitano, em Maracanaú. São
mais de 200 obras, entre empreendimentos imobiliários e infraestrutura, mais de seis mil funcionários e
faturamento recorde de mais de R$ 1 bilhão no último ano.
Atuação
Presente em 15 cidades e oito estados brasileiros, o Grupo Marquise vem deixando excelência e
compromisso em cada obra realizada e em cada serviço prestado. No Ceará, marcamos presença com
Marquise Incorporações, Marquise Infraestrutura, Ceará Cidadão/Vapt Vupt, Hotel Gran Marquise, Ecofor
(em Fortaleza), Marquise Ambiental (Aquiraz e Eusébio), EcoCaucaia (em Caucaia), Centro Fashion e
Shopping Parangaba. Em São Paulo, temos a EcoOsasco, a EcoTaubaté e a EcoUrbis, no segmento de
limpeza urbana. Ainda nesse ramo, atuamos com a EcoPorto em Porto Velho (RO), com a Marquise
Ambiental em Manaus (AM), São Gonçalo (RJ), Natal (RN) e João Pessoa (PB). Na Paraíba, também
deixamos nossa marca através da Marquise Infraestrutura, na construção do Canal de Acauã, e dirigimos o
Sistema Tambaú de Tambaú (TV Tambaú, Nova Tambaú FM e Portal Tambaú 247). Na Paraíba, deixamos
nossa marca através da Marquise Infraestrutura, na construção do Canal de Acauã, e com a Rede Tambaú
de Comunicação (TV Tambaú, Jovem Pan João Pessoa e Portal T5). Ainda no setor de comunicação, temos
a Rádio Palmares em Maceió, Alagoas.
MISSÃO
Assegurar o alto nível de excelência na gestão dos nossos produtos e serviços, trabalhando focados nas
necessidades dos clientes, funcionários e sociedade, obtendo assim melhores resultados para todos os
envolvidos.
ESSÊNCIA
A nossa personalidade, inquietude empresarial, capacidade produtiva e espírito de conquista levam-nos a
uma constatação: está no nosso DNA a busca do novo e posicionar-se sempre alguns passos à frente do
nosso tempo. No tempo presente já somos futuro.
VALORES
Respeito nas Relações
Foco no Resultado
Compromisso com a Qualidade

Ousadia com Responsabilidade
ESSÊNCIA 2
A nossa personalidade, inquietude empresarial, capacidade produtiva e espírito de conquista levam-nos a
uma constatação. Está no nosso DNA a busca do novo e posicionar-se sempre alguns passos à frente do
nosso tempo. No tempo presente já somos futuro. Respiramos 24 horas por dia uma gestão voltada para a
inovação.
MISSÃO 2
Assegurar o alto nível de excelência na gestão dos nossos produtos e serviços, trabalhando focados nas
necessidades dos clientes, funcionários e sociedade. Obtendo assim melhores resultados para todos os
envolvidos.
VALORES 2
Compromisso com a qualidade
Respeito nas relações
Ousadia com responsabilidade
Foco no resultado
Reconhecimento
Grupo Marquise é presença que marca pela expertise técnica e investimento em pessoal que faz-nos
agregar excelência ao resultado de cada projeto executado. O compromisso com a qualidade, segurança e
eﬁciência é reconhecido. Prova disso são os prêmios recebidos ao longo de mais de 40 anos. Veja alguns
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