Planet Smart City completa nova rodada de investimento, elevando o capital
total para 100 milhões de euros
Novos e atuais acionistas investiram 24 milhões de euros. Recursos irão financiar o plano de
crescimento global da empresa que prevê, até 2023, a realização de 30 projetos de grande
escala a preços acessíveis em todo o mundo, incluindo o Brasil
14 de janeiro de 2020 - A Planet Smart City, líder global em cidades inteligentes inclusivas,
anuncia hoje que concluiu sua mais recente rodada de aumento de capital. A empresa
captou € 24 milhões de euros de novos investidores e atuais acionistas, elevando o valor
total arrecadado desde a formação da empresa a € 100 milhões de euros.
A Planet Smart City está construindo no Brasil a Smart City Laguna - primeira Cidade
Inteligente Inclusiva do mundo, localizada no Ceará, além da Smart City Natal (Rio Grande
do Norte), e recentemente anunciou o Viva!Smart (São Paulo) e a Smart City Aquiraz
(Ceará). Com sede em Londres, a empresa tem como objetivo democratizar o acesso à
habitação própria em todo o mundo, oferecendo infraestrutura superior, planejamento
urbano, sustentabilidade, programas de inovação social e soluções tecnológicas em seus
empreendimentos, tudo isso apoiado pelo Planet App.
Os fundos serão utilizados para financiar os ambiciosos planos de crescimento global da
empresa, que incluem o lançamento de 30 projetos residenciais de grande escala até ao
final de 2023, com um marco de oito projetos lançados até ao final de 2020. Os recursos
também serão utilizados para desenvolver ainda mais a plataforma digital da empresa, com
a criação de novos serviços e experiências para os moradores dos seus empreendimentos.
Stefano Buono, presidente do conselho de administração global da Planet Smart City
comentou: "Estou muito feliz em ver que a nossa missão de oferecer qualidade superior a
preço acessível esteja impactando positivamente a vida daqueles que vivem em nossos
empreendimentos. As perspectivas são animadoras e por meio do apoio contínuo de um
valioso grupo de investidores, continuaremos na nossa ambiciosa jornada que nos
permitirá, um dia, estender este impacto positivo a milhões de pessoas em todo o mundo".
Para a CEO da Planet no Brasil, Susanna Marchionni, os fundos facilitarão a expansão no
Brasil, mercado-chave para a empresa. “O Brasil está entre os cinco países com maior déficit
habitacional em todo o mundo e estamos muito satisfeitos em oferecer um novo conceito
de morar, com mais qualidade, tecnologia e serviços. Nosso conceito vem sendo muito bem
recebido no Brasil e vamos acelerar o crescimento aqui”.
Além de sua atuação no Brasil, a Planet Smart City trabalha em parceria com
desenvolvedores em todo o mundo para revitalizar bairros e cidades já existentes, por meio

da integração de soluções inteligentes. Como resultado da parceria com o Palladium Group,
a Planet transformou o bairro Quartiere Giardino, em Milão (Itália), e também presta
consultoria no REDO, o primeiro bairro inteligente inclusivo de Milão, financiado pelo
Lombardy Real Estate Fund e gerido por REDO SGR.
Alinhada à estratégia de operação em regiões com grandes déficits habitacionais, a Planet
Smart City também planeja expandir suas operações para a Índia neste ano.
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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