


Startup de Arquitetura, Inovação Social e
Design, criado em julho de 2017, que tem

como propósito transformar o mundo em
um lugar melhor para viver. 



Oferecer uma solução efetiva e integrada para o
setor da construção civil e para famílias da classe C,

D e E. 

Nosso compromisso...



A abordagem de economia circular reforça a lógica
do desenvolvimento sustentável, na qual é preciso
pensar globalmente e agir localmente (MANZINI,
2008). 



Como
atuamos



Projetos Arquitetônicos -
Unifamiliar   

Projetos Coletivos   

Despertando possibilidades   





Consultorias, palestras e
workshop relacionados à

inovação social e
desenvolvimento

sustentável.Cases



Projeto de reforma 



Projeto de reforma
realizado com 100% de
insumos excedentes da

construção civil . 



Projeto de painel e
sofá. 



Projeto de reforma e
ampliação de uma
kitnet para receber

mais uma moradora. 
 



Projeto de layout para
parque infantil e ateliê

num processo de
cocriação com

Arquiteta Suellen Bona
Liessen do escritório

HO Engenharia
parceira da rede

Moralar, Professores e
Pais do CEI Espaço

Encantado.



Participação em projeto
de brinquedoteca na

comunidade Caminho
Curto, na região de

Pirabeiraba,
desenvolvido em

parceria com o Núcleo
de Atendimento Social

(NAS)  e  rede de
voluntários da

Companhia Águas de
Joinville - CAJ. 





próximos passos...

Projeto da infraestrutura
da rede de esgoto na

comunidade Caminho
Curto em parceria com o

NAS,  CAJ e ONG
Engenheiros Sem

Fronteiras. 



Uma iniciativa do Colégio
 Adventista de Joinville

para  sua Mostra Cultural
de 2018  em vivenciar
uma  experiência com

alunos e  professores os
aspectos que  tangem

uma habitação de
 interesse social

 disponibilizando, à uma
 família assistida pelo
 Colégio, a reforma de

sua  residência. 













































É um sonho ter vocês aqui na minha casa, e
saber que eu  posso ter uma casa linda. 

Gislaine - moradora 



Parceiros

+ 10 profissionais - Arquitetos, Engenheiros,
Advogados, Assistentes Sociais, ...



Próximos passos...  

Moralar Digital - plataforma para
cadastrar insumos excedentes da
construção civil  e potencializar o
acesso das famílias atendidas pela

Startup  
 



Inclusão social 
Construções sustentáveis e resilientes
utilizando materiais locais
Projetos arquitetônicos eficientes 
Aproximação das empresas com a comunidade 
Melhora do relacionamento da comunidade
com os órgãos públicos e privados
Menor impacto a vizinhança
Senso de comunidade 
Urbanização inclusiva e sustentável
Valorização do espaço urbano
Coesão social 
Redução dos resíduos excedentes da
construção civil

Impactos do negócio



Prêmio Expoinovação
2017 - COMCIT

Prêmio Maratona de Impacto
Cidades Humanas e

Inteligentes 2017 
Sebrae e JoinValle 

 

Reconhecimentos: 



moralar.contato@gmail.com 
(47) 99604-5160 

EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO 
Grazieli M. Waltrich 

ARQUITETA E URBANISTA 
Fernanda Adiers 

moralar.contato@gmail.com 
(47) 99792-8602 

CAUSE- Incubadora de Inovação Social Inovaparq 
Rua Dona Francisca 8300 Bloco L sala 01- Joinville SC 

Apoio

Time



Vamos juntos, transformar um dos
setores mais tradicionais do mundo. 
Venha fazer parte dessa mudança!  


