
 
 

Planet Smart City firma parceria cum Universidade de Turim, na Itália 

 

A Planet Smart City, líder global em cidades inteligentes inclusivas, firmou uma parceria 

internacional com a Universidade Politécnica de Turim (PoliTo), da Itália. O acordo é o mais 

abrangente do tipo firmado até o momento pela Planet, que está desenvolvendo uma rede global 

de parceiros para fomentar soluções inovadoras voltadas para tornar a forma de viver mais 

inteligente. 

O acordo entre as empresas prevê a colaboração em pesquisa e transferência de tecnologia, com 

o intuito de desenvolver novas propostas em arquitetura, engenharia e design industrial. A parceria 

engloba todos os departamentos da universidade e envolve atividades internacionais, como 

eventos e fóruns, buscando encontrar soluções científicas e tecnológicas para os desafios globais 

que as cidades enfrentam.  

A parceria com a Universidade Politécnica de Turim faz parte de uma rede mais ampla de acordos 

feitos pela Planet Smart City com várias instituições de pesquisas nacionais e europeias, incluindo 

a Universidade Bocconi de Milão e o Instituto de Arquitetura Avançada da Catalunha, de Barcelona 

(Espanha).   

“Com 1,6 bilhão de pessoas vivendo atualmente em habitações inseguras e lotadas, é importante 

que busquemos novas ideias sobre como construímos e vivemos em cidades. Encontrar soluções 

inovadoras é um de nossos focos principais para construir cidades a preços acessíveis e de alta 

qualidade em todo o mundo. Respostas inteligentes só podem ser alcançadas por meio da 

colaboração entre pesquisadores e profissionais, razão pela qual esta parceria com a Universidade 

Politécnica de Turim é de grande valor estratégico”, destaca o cofundador e CEO Global da Planet 

Smart City, Gianni Savio. 

Guido Saracco, Reitor da Universidade Politécnica de Turim, afirma: "Nosso objetivo é estabelecer 

e apoiar empresas, nos setores público e privado, que contribuam para o crescimento e 

disseminação de conhecimento sobre as questões enfrentadas pelas pessoas em cidades de todo 

o mundo. A Planet Smart City, que integra inovação em todo o seu modelo de negócio e 

estabeleceu o seu Centro de Competência em Turim, é uma parceira ideal para este ambicioso 

projeto”. 

Por meio da parceria, a Planet também poderá contribuir para o desenvolvimento educacional na 

universidade, oferecendo estágios e treinamento para estudantes e pesquisadores. A Planet já é 

uma das apoiadoras de um programa de mestrado da instituição, que incentiva os alunos a 

pesquisarem sobre métodos e tecnologias voltados para as questões destacadas pelos Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável da ONU. 

De acordo com Graziella Roccella, Diretora de Pesquisa e Planejamento Urbano, a Planet buscará 

parcerias semelhantes com instituições nos países em que opera, incluindo o Reino Unido, o Brasil 

e, futuramente, a Índia. “Nosso objetivo é estabelecer uma rede global de parceiros que trabalhem 

para melhorar a qualidade de vida e o acesso à habitação em cidades ao redor do mundo, por 

meio de novas tecnologias e projetos de construção urbanos”, destaca Graziella. 


