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STEFANO BUONO É O NOVO PRESIDENTE DA PLANET SMART CITY, 
GRUPO IMOBILIÁRIO INTERNACIONAL, PIONEIRO NO DESENVOLVIMENTO 

DE PROJETOS DE CIDADES INTELIGENTES SOCIAIS NO MUNDO 
 

O Grupo Planet está construindo no Brasil a primeira Cidade Inteligente Social do 
Mundo, na Região Metropolitana de Fortaleza. A Planet recebeu uma nova rodada 
de investimento (10 milhões de euros) como primeiro passo para iniciar o plano de 

expansão global do grupo: 8 novas cidades inteligentes sociais, incluindo 3 no 
Brasil. 

 
 

Em 10 de setembro de 2018, o Conselho de Administração da Planet Holding, do 

Reino Unido, reuniu-se para efetivar o primeiro investimento de 10 milhões de euros 

e o ingresso de novos acionistas no grupo. 

 

Fundado pelo empresário italiano Gianni Savio, natural de Turim e com vasta 

experiência no setor imobiliário internacional, o Grupo Planet é pioneiro na 

concepção e construção de grandes complexos residenciais voltados às habitações 

sociais, desenvolvidos e integrados com as soluções inteligentes mais avançadas. 

 

O recente aumento de capital é o primeiro passo para iniciar um plano arrojado com 

expectativas de: 

- acelerar o desenvolvimento de seu projeto piloto, a Smart City Laguna, na 

Região Metropolitana de Fortaleza, no estado do Ceará, no Brasil. Uma vez 

concluído, o empreendimento será composto por aproximadamente 6.000 unidades 

habitacionais para cerca de 25.000 habitantes e será a primeira Cidade Inteligente 

Social do Mundo. 

- lançar 3 novos projetos (com os locais já identificados) semelhantes à Smart 

City Laguna, nos próximos 15 meses, no Brasil. 

- lançar 4 novos projetos em outros países que apresentem um grande déficit 

habitacional no segmento social. 

 

Em setembro de 2018, a Planet anunciou oficialmente o seu segundo projeto de 

cidade inteligente social, em Natal, no estado do Rio Grande do Norte, no Brasil. 

 

A iniciativa revolucionária da Planet consiste em incorporar e integrar as mais 

recentes tecnologias e inovações nas cidades inteligentes e nos projetos de grandes 

complexos residenciais. O grupo está aproveitando as mais inéditas inovações 

urbanas e tendências conceituais para projetar e desenvolver comunidades 

ambientalmente, economicamente e socialmente sustentáveis. 
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A Planet Idea, o Centro de Competência do grupo, em Turim (Itália), funciona como 

um laboratório interno de inovação e conta com mais de 40 profissionais, de 

diferentes áreas e nacionalidades. A equipe é especializada no desenvolvimento de 

soluções relacionadas aos recursos do ecossistema, inovação social, sistemas de 

Internet das Coisas (IoT) e planejamento urbano no contexto do desenvolvimento 

imobiliário. A Planet Idea foi criada para integrar soluções inteligentes aos projetos 

desenvolvidos pelo grupo e também por clientes de empresas parceiras em todo o 

mundo. A Planet Idea está atualmente atuando como consultora advisor de dois, 

entre os maiores, fundos imobiliários da Itália, que estão realizando dois novos 

bairros inteligentes voltados às habitações sociais: em Milão (650 apartamentos) e 

outro em Roma (950 apartamentos). 

 

Gianni Savio, CEO Global da Planet, resume os próximos objetivos do grupo da 

seguinte forma: "O mercado imobiliário do futuro se concentra em serviços 

inovadores e soluções inteligentes para a sustentabilidade universal. Como por 

exemplos: a recuperação de água poluída, a otimização do consumo de energia, 

coleta inteligente e seletiva de lixo, uso de energia renovável e também serviços 

compartilhados, como Wi-Fi gratuito, além de compartilhamento de carros e 

bicicletas, hortas urbanas, biblioteca de objetos, áreas comuns e muitas outras 

soluções que chegam ao mercado quase que diariamente. Em uma comunidade ou 

cidade, é essencial considerar os fatores acima e integrar as inovações tecnológicas 

e as melhores práticas que podem simplificar e melhorar a qualidade de vida dos 

residentes. A Planet possui capacidade para integrar mais de 200 soluções 

inteligentes - das quais mais de 50 estão relacionadas à inovação social inseridas 

em seus projetos. Além disso, a Planet desenvolveu um aplicativo, o Planet App, 

que facilita o gerenciamento e o acesso à essas soluções inteligentes pelos 

moradores e administradores.” 
 

O recém-eleito Presidente do Conselho de Administração do Grupo Planet, Stefano 

Buono, acrescenta: "A Planet antecipou com habilidade mudanças disruptivas que 

estão ocorrendo no mercado imobiliário, tradicionalmente carente de inovações. A 

equipe tem expetise abrangente e comprovada para se estabelecer como líder do 

setor. A Planet acumulou know-how relevante, através de 4 anos de extensa 

pesquisa e desenvolvimento. O próximo passo no ciclo de vida de evolução da 

Planet será expandir o seu modelo de negócios para o mundo, por meio de uma 

injeção de capital internacional." 

 

 
 
 



 
 

  PRESS RELEASE  -  09.10.2018 

Planet Holding UK 
1st Floor, 32 
Wigmore Street  
London W1U 2RP 
+44 (0)79 5012 8248  
info@planetsmartcity.com 

 
 

Sobre a Planet Holding do Reino Unido 
 
A Planet Holding, do Reino Unido, é líder global na concepção e realização de 

bairros residenciais voltados às habitações sociais e desenvolvidos com 

tecnologias, produtos e as melhores práticas inteligentes. A Planet está atualmente 

construindo a primeira Cidade Inteligente Social do Mundo. 

 

O modelo de negócios da Planet Holding foca em: (1) integrar comunidades, 

construções e soluções inteligentes, utilizando a Internet das Coisas (IoT) nas 

residências desde a fase inicial do projeto, (2) otimizar e promover a industrialização 

de processos de construção para reduzir prazos e principalmente custos, bem como 

(3) promover a eco sustentabilidade e a inclusão social. 

 

A Planet Holding conta com mais de 250 funcionários, distribuídos nas sedes do 

Reino Unido, Brasil e Itália. Além disso, o Centro de Competência (Planet Idea) atua 

como um laboratório interno de pesquisa e inovação, focado em soluções 

inteligentes de imóveis urbanos, que são disponibilizadas para o Grupo Planet e 

parceiros em todo o mundo. A equipe é especializada no desenvolvimento de 

soluções relacionadas aos recursos do ecossistema, inovação social, sistemas de 

IoT e planejamento urbano. 

 

http://www.planetsmartcity.com 

http://www.planetidea.it 

 

Smart City Laguna e Smart City Natal 
 
O projeto piloto em desenvolvimento, a Smart City Laguna, possui 330 hectares e 

terá aproximadamente 6 mil unidades habitacionais para receber cerca de 25 mil 

habitantes. Após a conclusão, Laguna será a primeira Cidade Inteligente Social do 

Mundo. O projeto já está em fase avançada de execução, no município de São 

Gonçalo do Amarante, a 50 km de Fortaleza, no Ceará-Brasil. 

 

A segunda cidade inteligente da Planet Holding, a Smart City Natal, é um projeto de 

170 hectares e foi anunciada em setembro de 2018, no estado Rio Grande do Norte, 

também no Brasil. 

 

http://smartcitylaguna.com.br 

 

 
 

http://www.planetidea.it/
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Habitações sociais 
 
Uma habitação é definida como "social" quando a despesa média anual da família 

destinada ao aluguel ou a parcela do financiamento da casa própria não ultrapassa 

30% da renda total. Mundialmente, os projetos de Habitações Sociais têm os 

principais requisitos: dimensões mínimas (a média de uma unidade habitacional é 

de cerca de 55 metros quadrados), acesso a água potável, sistema de esgoto, rede 

de distribuição de eletricidade e distância do local de trabalho, com tempo de 

deslocamento inferior a 1 hora. 

 

Tradicionalmente na Europa, o problema da Habitação Social tem sido tratado de 

duas maneiras: projetos habitacionais públicos financiados pelo Estado ou 

intervenções de Habitação Social geridas por entidades privadas, como fundos de 

desenvolvimento imobiliário, fundações e cooperativas. 

 

Sobre Stefano Buono 
 
Stefano Buono é um cientista italiano, com uma vasta experiência como físico da 

Organização Europeia para Pesquisa Nuclear (CERN). Até janeiro de 2018, Buono 

atuou como CEO e membro do Conselho da Advanced Accelerator Applications 

(AAA), uma empresa radiofarmacêutica internacional que ele fundou em 2002. 

 

Durante sua gestão, a empresa expandiu sua presença para 13 países, incluindo a 

América do Norte, ampliou para 630 pessoas o quadro de funcionários, implantou 

21 indústrias farmacêuticas, patenteou 8 medicamentos voltados para diagnósticos 

e um medicamento terapêutico, adquiriu 13 novas empresas e atingiu 150 milhões 

de euros de faturamento, antes do lançamento de seu primeiro e destacado 

tratamento terapêutico para oncologia. 

 

A AAA foi listada na NASDAQ, bolsa de valores americana, em novembro de 2015, 

identificada como AAAP, até ser adquirida pela Novartis (gigante do setor 

farmacêutico) por US$ 3,9 bilhões, em janeiro de 2018. 

 

Assessoria de Imprensa do Grupo PLANET no Brasil: 
Karlos Emanuel  

Jornalista Profissional: JP 2521-CE 

E-mail: imprensa.planetsmartcity@gmail.com 

Telefone: +55 85 98527-6939 
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