
Cidade Inteligente em São Gonçalo tem casas  
de alto padrão a preços acessíveis 

Localizada no distrito de Croatá, a Smart City Laguna possui casas com 
parcelas a partir de R$ 350, sem entrada 

Idealizada pela Planet Smart City, empresa líder global em cidades 
inteligentes, a Smart City Laguna está sendo construída no distrito de Croatá, 
em São Gonçalo do Amarante, na CE-341, no coração da região do Vale do 
Curu. Laguna une inovação, tecnologia, sustentabilidade, planejamento 
urbano moderno e soluções de mobilidade em um só lugar, com alto padrão ao 
alcance de todos.  

Com mais de 3 mil lotes já vendidos, a primeira etapa do empreendimento foi 
100% entregue em 2018 e a previsão de conclusão da Cidade Inteligente é em 
2021. A Smart City Laguna terá uma área total de 330 hectares, será composta 
por cerca de 7 mil lotes, entre residenciais, comerciais e empresariais, e é 
destinada para receber cerca de 25 mil moradores.  
  
Casas prontas para morar 
Com tamanhos que variam entre 50m² e 110m², a Smart City Laguna já possui 
casas prontas para morar a preços acessíveis. De acordo com a aprovação da 
instituição financeira, o financiamento de uma casa na Cidade Inteligente 
poderá ocorrer sem entrada, com parcelas a partir de R$ 350 e contar ainda 
com subsídio de até R$ 16.875 pelo Programa Minha Casa, Minha Vida, do 
Governo Federal.  

O cliente ganhará isenção dos pagamentos do Imposto de Transmissão de Bens 
Imóveis (ITBI) e do registo do cartório, ambos serão pagos pela construtora. 
“Nosso modelo de negócio é inovadora e consiste em oferecer qualidade 
superior a preços acessíveis a todos”, explica Susanna Marchionni, CEO da 
Planet no Brasil.  

Modelos de casas 
Atualmente, a Smart City Laguna dispõe de quatro modelos de casas prontas 
para morar. Todas foram projetadas de maneira inteligente e a sensação 
térmica no interior é de temperatura agradável graças às tecnologias 
utilizadas. 

• Modelo Daphne: 57m², dois quartos, cozinha integrada com a sala, área 
de lazer e garagem.  

• Modelo Elena: 75m², dois quartos, sala ampla, cozinha, área de lazer e 
garagem.  

• Modelo Diana: 76m², dois quartos, uma suíte, além de cozinha 
integrada com a sala, área de lazer e garagem. 

• Modelo Olímpia: um duplex de 96m², com dois quartos, lavabo, 
varanda, quintal e garagem. 



O cliente poderá visitar cada modelo de casa decorada, de segunda a sábado, 
das 8h às 17h. 

Transporte público 
Para facilitar o acesso à Cidade Inteligente, a Cooperativa dos Transportes de 
São Gonçalo do Amarante implantou uma nova rota que liga a Smart City 
Laguna à Sede do município, passando pelo Croatá, através da BR-222. São 
sete rotas que funcionam diariamente, das 6h às 18h30, com ponto de 
embarque e desembarque em frente ao Hub de Inovação da Cidade 
Inteligente. Em breve, a Smart City Laguna ganhará dois pontos de parada das 
vans. 

Primeiros moradores 
Em janeiro de 2019, a Cidade Inteligente recebeu os seus primeiros 
moradores, o casal Martha Alves (31) e Carlos Carneiro (24), que morava no 
Rio de Janeiro.  “O que mais me chamou atenção na Smart City Laguna foi a 
cidade ser inteligente, inovadora, tecnológica, sustentável e pensar 
primeiramente nas pessoas, totalmente diferente de tudo que já vimos. É a 
nossa cidade dos sonhos”, conta Martha. 

Principais diferenciais  
Com o conceito ‘Viver, além de morar’, a cidade une soluções inteligentes em 
quatro pilares: Pessoas, Planejamento Urbano e Arquitetura, Tecnologia e 
Meio Ambiente para fazer da cidade um local que oferece qualidade de vida 
superior aos seus moradores. A Smart City Laguna já possui um Hub de 
Inovação, que é o coração social da cidade, e onde funcionam a biblioteca e a 
sala de cinema, equipamentos gratuitos, permanentes e abertos ao público. 
No Hub também acontecem as atividades do Instituto Planet, como cursos 
gratuitos de inglês, informática, empreendedorismo e artesanato. 

Toda a cidade inteligente será saneada e pavimentada. Os moradores contarão 
também com wi-fi grátis nas áreas institucionais, rede subterrânea inteligente 
de eletricidade, iluminação pública de LED, videomonitoramento em tempo 
real das áreas comuns, academia ao ar livre, coleta inteligente de lixo, hortas 
urbanas, ciclovias, totens interativos, ilha de recarga de veículos elétricos, 
biblioteca de objetos, cozinha social, área de eventos, entre outras soluções 
inteligentes. 

A Planet irá aplicar em Laguna o conceito da convivência colaborativa, ainda 
inédito no Brasil. “Ele consiste em estimular o desenvolvimento de uma 
cultura voltada para a economia doméstica e coletiva. O cidadão dispõe de 
uma estrutura social, com ferramentas que proporcionam mecanismos de 
compartilhamentos e interações geradoras de economia e qualidade de vida”, 
destaca Susanna Marchionni. 

Planet App 
O Planet App é o painel de controle da Cidade Inteligente. Os moradores 
podem baixar gratuitamente o aplicativo nas versões Android ou iOS. Após o 



cadastro, os usuários têm acesso a todos os serviços da cidade, além de 
contato com outros moradores, participação em projetos e atividades sociais.  

Uma das funcionalidades-chave é o botão SOS que, quando clicado, aciona os 
números de emergência pré-definidos pelo morador (parentes ou amigos), 
permitindo o chamado de socorro imediato, por meio da geolocalização. O 
aplicativo também mostra, em tempo real, o andamento das obras e o 
videomonitoramento das áreas comuns da Cidade Inteligente. 

O que é uma cidade inteligente social?   
A cidade inteligente social é um conceito desenvolvido pela Planet Smart City 
que une soluções inteligentes e inovadoras em quatro pilares: Pessoas, 
Planejamento Urbano e Arquitetura, Tecnologia e Meio Ambiente para fazer da 
cidade um local que oferece qualidade de vida superior aos seus moradores.  

Ela é social porque tem foco no bem-estar das pessoas e no desenvolvimento 
de um ambiente inclusivo, harmonioso e colaborativo. A cidade inteligente 
social é desenvolvida de forma otimizada e, graças à tecnologia desenvolvida 
pela Planet, pode oferecer preços acessíveis.   

O Hub de Inovação é o coração social da cidade e oferece um local no qual os 
moradores e a comunidade do entorno têm acesso à biblioteca, cinema, 
cursos gratuitos e outras atividades sociais. O intuito é que a cidade seja vista 
como um parque tecnológico que atraia investimentos e gere retornos 
econômicos para moradores e investidores. 

Sobre a Planet Smart City  
É líder global no desenvolvimento de projetos imobiliários inovadores de larga 
escala em países com grande déficit habitacional. Com abordagem holística, a 
companhia integra melhores práticas em arquitetura, planejamento urbano, 
sustentabilidade, tecnologias digitais e inovação social para tornar seus 
empreendimentos inteligentes.  

O Grupo projetou e está realizando o projeto-piloto Smart City Laguna, a 
primeira cidade inteligente social do mundo, em estágio avançado em São 
Gonçalo do Amarante, no Ceará, a 50 km de Fortaleza, que abrigará 
aproximadamente 25 mil habitantes, em 6.500 unidades habitacionais, em 
uma área de 330 hectares.  

Com sede em Londres, a Planet tem escritórios no Brasil e na Itália, e está em 
franca expansão internacional. A meta é construir 8 cidades sociais 
inteligentes no mundo nos próximos 24 meses.   

Para saber mais:  
www.planetsmartcity.com 
www.smartcitylaguna.com.br 

Facebook: https://www.facebook.com/PlanetSmartCityBR/ 
Instagram: https://www.instagram.com/planetsmartcitybr/ 

https://www.facebook.com/PlanetSmartCityBR/
https://www.instagram.com/planetsmartcitybr/


Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCTeQJxwvQO7JhLXT341U0SQ/
featured 

Informações para imprensa: 
Atendimento à imprensa  
Visar Planejamento  
www.visarplan.com.br  
amelia@visarplan.com.br 
(11) 3079.0123 
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