
Planet Smart City desempenhará papel importante no 

10º Fórum Urbano Mundial da ONU

Compartilhando insights sobre cidades inclusivas, a empresa sediará um evento

de networking com especialistas internacionais e anunciará iniciativas

estratégicas

29 de janeiro de 2020 - A Planet Smart City, líder global em cidades inteligentes
inclusivas, com sede no Reino Unido, compartilhará ideias com os delegados do
Fórum Urbano Mundial (WUF) sobre o uso de novas tecnologias, planejamento
urbano inteligente e programas de inovação social para enfrentar o défcit
habitacional global a preços acessível e melhorar a qualidade de vida. A
experiência baseia-se na abordagem exclusiva da Planet para o desenvolvimento
imobiliário, que está sendo aplicada no Brasil, Itália e Índia.
O WUF, convocado pelo Programa de Assentamentos Humanos das Nações
Unidas (ONU HABITAT), será realizado de 8 a 13 de fevereiro em Abu Dhabi –
primeiro país árabe a sediar o evento.
A Planet foi escolhida para realizar um importante evento de networking no
fórum com o tema: “Viver Além de Morar: como cidades a preços acessíveis

podem ser inteligentes e inovadores, criando locais que melhoram a qualidade

de vida dos moradores.” O painel será realizado no dia 9 de fevereiro, das 16h30
às 18h30, no Hall 3, sala 15 do Centro Nacional de Exposições de Abu Dhabi. A
equipe da Planet estará no estande H9 25 durante todo o evento.
O evento de  networking contará com contribuições de especialistas renomados,
como Mohamed El Siouf, atualmente professor da Universidade Monash
(Austrália), que atuou como 20 anos como consultor sênior do Programa de
Assentamento Humano das Nações Unidas (ONU HABITAT), Francesca De Filippi,
Centro de Pesquisa sobre Habitat no Sul Global (CRD-PVS) e professora do
Politécnico de Turim (Itália), e Francesca Medda, diretora do Instituto de Finanças
e Tecnologia da University College London, especializada em investimento
sustentável e fnanciamento de infraestrutura urbana.
A eles se juntarão Manoj Sharma, Diretor da Divisão de Desenvolvimento
Sustentável e Mudança Climática no Banco Asiático de Desenvolvimento, e
Amadou Oumarou, diretor de Transporte e Desenvolvimento Urbano do Banco
Africano de Desenvolvimento.
O diretor de Operações e vice CEO Global da Planet, Daniele Russolillo, vai
moderar o painel e se juntará a Alan Marcus, diretor de Estratégia Digital da
Planet e ex-chefe de Tecnologia, Mídia e Digital do Fórum Econômico Mundial,
para compartilhar a experiência sobre como melhorar a vida das pessoas em
bairros inclusivos, por meio de planejamento urbano, serviços, programas de
inovação social e tecnologia.



O evento será uma oportunidade para os palestrantes e participantes debaterem
o desafo de moradias inseguras e superlotadas, que afetam mais de 1,6 bilhão de
pessoas em todo o mundo. Os delegados serão convidados a contribuir com o
papel de moradias a preços acessíveis e cidades inteligentes, com discussões
sobre como essas duas áreas podem ser combinadas para desenvolver a
urbanização sustentável. Os participantes poderão juntar-se às mesas-redondas
com os participantes do painel para discutir como as partes interessadas no
setor imobiliário privado podem abordar ativamente os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável e a Nova Agenda Urbana.
Além disso, de acordo com os planos de crescimento da Planet, a empresa
anunciará uma expansão de seu alcance global no fórum com o lançamento de
uma parceria inovadora na Índia. O evento será realizado na sala de conferência
da imprensa no dia 10 de fevereiro, das 10h às 10h45.

- FIM –

Sobre a Planet Smart City

Líder global em cidades inteligentes inclusivas, a Planet Smart City projeta e
constrói cidades e bairros que colocam as pessoas ao centro de cada projeto.
Suas equipes multidisciplinares integram soluções inovadoras em arquitetura e
planejamento urbanístico, tecnologia, meio ambiente e práticas de inovação
social para oferecer residências de alta qualidade, com preço acessível, criando
valor de longo prazo para seus moradores. À medida em que a Planet vê as
cidades evoluindo, a empresa entrega mais do que casas, mas empreendimentos
ricos em tecnologia, serviços e programas de inovação social. 

Fundada em 2015 pelos especialistas italianos no mercado imobiliário Giovanni
Savio e Susanna Marchionni, e presidida pelo físico e empresário Stefano Buono,
a Planet tem a visão de oferecer a todos a oportunidade de viver em um lar
melhor. A empresa atua para transformar a crise global de moradia em países
com grande défcit habitacional e também trabalha em parceria com
desenvolvedores em todo o mundo para revitalizar construções e comunidades
já existentes, por meio de tecnologias inteligentes. Seu know-how é transferido
globalmente, sempre atendendo à cultura e às necessidades locais.

A proposta única do Planet se tornou realidade no Brasil, onde está construindo a
Smart City Laguna, a primeira Cidade Inteligente Inclusiva do mundo; a Smart City
Natal Natal; e acabou de lançar um projeto em São Paulo, a cidade mais populosa
da América Latina. Juntos, esses bairros/cidades ofertarão casas de qualidade



para mais de 46 mil pessoas. A empresa também possui um portfólio ativo na
Itália, onde desenvolve projetos inteligentes com os principais desenvolvedores.

Sediada em Londres, a Planet captou € 100 milhões euros desde a formação da
empresa e está executando um ambicioso plano de expansão que inclui o
lançamento de 30 projetos residenciais de grande escala até o fnal de 2023,
com um marco de oito projetos até o fnal de 2020. Mais informações, consulte
aqui.

Contatos de imprensa

Janaína Campoy

Diretora de Comunicação Corporativa
j.campoy@planetsmartcity.com

Visar Assessoria de Imprensa 

Amelia Whitaker
amelia@visarplan.com.br
Telefone: (11) 3079-0123 e 99436-7251


