
Planet Smart City Cria Comitê Científico Internacional

Reunindo especialistas renomados nas áreas de planejamento urbano e habitaçãol, iniciativa
tem como objetivo elevar ainda mais a abordagem pioneira da Planet no desenvolvimento de
moradias inteligentes a preços acessíveis

29 de janeiro de 2020 - A Planet Smart City, líder global em cidades inteligentes inclusivas,
com sede no Reino Unido, reuniu um grupo multidisciplinar de especialistas para formar seu
Comitê Científico. O grupo de consultores independentes reforçará a atuação da Planet em sua
abordagem pioneira e inovadora, para desenvolver moradias inteligentes a preços acessíveis de
alta qualidade, com base nas mais recentes pesquisas acadêmicas e tecnologia de ponta.
O Comitê será presidido por Mohamed El Sioufi, especialista em planejamento urbano que atuou
por 20 anos como consultor sênior do Programa de Assentamento Humano das Nações Unidas
(ONU HABITAT), ao lado de consultores do setor privado em projetos do Banco Mundial e em
várias instituições acadêmicas. Além disso, a Planet conta com a colaboração de Francesca
Medda, diretora do Instituto de Finanças e Tecnologia da University College London,
especializada em finanças digitais e investimentos de impacto. Também integra o Comitê
Francesca De Filippi, professora do Politécnico de Turim (Itália) e diretora do Centro de Pesquisa
Habitat no Sul Global (CRD-PVS).
O Comitê se reunirá pela primeira vez no Fórum Urbano Mundial da ONU HABITAT, em Abu
Dhabi, no próximo mês. Os membros também compartilharão ideias no evento de networking
que a Planet foi selecionada para realizar: “Viver Além de Morar: como bairros a preços
acessíveis podem ser inteligentes e inovadores, criando locais que melhoram a qualidade de
vida dos moradores”. O evento 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 Comitê atuará com a Planet para avançar ainda mais a abordagem para ofertar bairros e
cidades inteligentes a preços acessíveis, que melhoram a qualidade de vida das pessoas. Com o
objetivo de alinhar os negócios à Nova Agenda Urbana e aos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS), as ideias dos membros do comitê complementarão a experiência
diversificada do Centro de Competência da Planet em Turim, que emprega uma equipe de
especialistas em inovação arquitetônica, digital, ambiental e social.
“A missão da Planet é revolucionar o mercado de moradias a preços acessíveis e, para isso,
estamos investindo 10% de nossas receitas nos próximos três anos em pesquisas, o que é
essencial para nossas operações. A demanda é clara: 1,6 bilhão de pessoas vivem em moradias
inadequadas ou superlotadas e simplesmente não podemos manter ostatus quo. É uma
satisfação ter especialistas de renome mundial ajudando a Planet a ser pioneira em uma nova
abordagem sobre como entregamos moradias a preços acessíveis em todo o mundo. Casas e
serviços de alta qualidade devem sustentar uma vida colaborativa rica e resiliente, e espero
trabalhar em estreita colaboração com nosso Comitê Científico independente para impulsionar
isso”, explicaGraziella Roccella, diretora de Pesquisa e Planejamento Urbano da Planet e
coordenadora do Comitê Científico.
Além disso, de acordo com os planos de crescimento da Planet, a empresa anunciará  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 déficit 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 final de 2023, com um marco de oito projetos até o final de
2020. Mais informações, consulte aqui.
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