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A visão geral do projeto 
Fundada há 30 anos, a MARQUES 
Construtora oferece projetos de alta 
qualidade para clientes e parceiros. 
Sua reputação altamente renomada 
levou a muitos projetos residenciais 
em São Paulo nos últimos anos.
Este estudo de caso consiste em 
dois edifícios, um com 24 andares 
e 194 apartamentos e outro com 
20 andares e 80 apartamentos 
encontrados no bairro do Morumbi.
 
O projeto
Para atender às necessidades 
desses projetos exigentes, eles 
decidiram construir sua própria 
equipe de instalação, liderada 
pelo engenheiro Gustavo Braga 
da Marques Construtora e com a 
consultoria da Controlli Engenharia, 
juntos optaram por uma mudança do 
PPR apresentado no projeto original 
para o Super CPVC FlowGuard. 
Essa opção reduziria o tempo de 

instalação e minimizaria os riscos 
de segurança com a garantia do 
empreendimento.  

A vantagem do produto
Entendendo as vantagens 
da tecnologia Super CPVC 
FlowGuard em relação ao PPR, 
o Engenheiro da Controlli, Almir 
Zanettin, incentivou a equipe a 
instalar o FlowGuard nos prédios, 
proporcionando confiabilidade e 
tranqüilidade comprovadas. Essa 
escolha teve um impacto positivo 
imediato na instalação. Gustavo 
Braga, reconheceu o aumento 
de produtividade, eliminando 
a necessidade de treinamento 
especializado, o tempo de trabalho 
foi significativamente reduzido, 
garantindo ao mesmo tempo uma 
resistência superior ao cloro e 
reduzindo as necessidades gerais de 
manutenção ao longo do tempo.

O resultado
Embora a Marques Construtora 
nunca tenha tido problemas de 
garantia, estar junto ao fabricante é 
importante para garantir estabilidade 
e tranqüilidade ao usar um sistema 
hidraulico. Com isso, Amanco 
e Lubrizol entregaram todos os 
certificados do Super CPVC 
FlowGuard solicitados pela Marques 
Construtora. MARQUES Construtora 
é conhecida por entregar 100% de 
suas obras dentro do prazo e o uso 
do Super CPVC FlowGuard fornece 
a tranquilidade para a equipe de 
instalação de que esses edificios 
serão entregues dentro do prazo.
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