
Planet Smart City expande presença global com lançamento na Índia

Líder global em habitação inteligente a preços acessíveis inaugura serviços de consultoria focado na integração de soluções
urbanas inteligentes no ambiente urbano para o mercado indiano

10 de fevereiro de 2020 - Planet Smart City, líder mundial em habitações inteligentes a preços acessíveis, está 
expandindo a sua presença global com o lançamento de serviços de consultoria na Índia. Com sede em Pune, a empresa vai
trabalhar com construtoras e agências governamentais oferecendo sua proposta única de integração de soluções 
inteligentes no ambiente urbano. O anúncio, realizado no Fórum Urbano Mundial em Abu Dhabi, é fruto de acordo entre 
Planet e Kolte-Patil Infratech, uma empresa do Grupo Kolte-Patil.  

A Planet oferecerá ao subcontinente ampla experiência em pesquisa e implementação, fornecendo sua abordagem única, 
baseada em infra-estrutura superior, planejamento urbano, sustentabilidade, soluções tecnológicas e programas de 
inovação social. Tudo isso apoiado pelos serviços do Planet App, plataforma digital proprietária da Planet Smart City que 
permite aos residentes acessarem soluções inteligentes no seu distrito e participar de programas de inovação social. 

A proposta inovadora da Planet e sua experiência em integração de soluções inteligentes complementam a sólida atuação 
da Kolte-Patil Infratech no mercado indiano, criando uma forte parceria, focada em inovação. 

O novo projeto irá operar sob a marca Planet Idea, o braço de consultoria global da Planet Smart City. Com sede na Kolte-
Patil Infratech, sediada em Pune, a empresa será composta por uma equipe inicial de 15 especialistas, incluindo 
desenvolvedores de negócios, engenheiros, arquitetos e inovadores digitais, que trabalharão em conjunto com o Centro de 
Competência da Planet Smart City, sediado em Turim, Itália. 

A Índia está passando uma rápida urbanização e é cada vez mais reconhecida como um centro de inovação tecnológica. A 
experiência da Planet Smart City a posiciona de forma ideal para atender às necessidades das populações crescentes da 
cidade e às suas expectativas de serviços mais inteligentes.

Giovanni Savio, CEO Global da Planet Smart City disse: "Estamos muito confiantes de que nosso relacionamento com a 
Kolte-Patil Infratech trará uma contribuição valiosa para o mercado indiano. Juntos, vamos responder de forma eficaz aos 
muitos desafios do mercado imobiliário, trazendo tecnologia, sustentabilidade e uma abordagem centrada nas pessoas". O 
grupo Kolte-Patil construiu uma forte reputação e juntos teremos um impacto muito positivo no país".

Atul Bohra, CEO da Kolte-Patil Infratech disse, "a crescente economia do nosso país está avançando para U$5 trilhões até
2025 e mostra a necessidade de desenvolver cidades inteligentes e criar melhores espaços. A missão da nossa empresa é 
oferecer cidades inteligentes com alto padrão de qualidade de vida, que sejam perfeitas no presente e preparadas para o 
futuro. A parceria com a Planet é outro passo importante em direção a um futuro mais inteligente. Desenvolvemos uma 
oferta única como integrador de cidades inteligentes que irá entregar valor real para os nossos clientes". 
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Líder global em habitação inteligente e acessível, Planet Smart City desenha e constrói cidades e bairros que 
colocam as pessoas no centro de cada projeto. Nossas equipes multidisciplinares integram soluções 
arquitetônicas, digitais, ambientais e de inovação social para oferecer casas de alta qualidade e baixo custo, 
criando valor duradouro. À medida que a Planet vê as cidades evoluindo, entregamos lugares que acolhem mais 
do que casas. 

Eles são apoiados por grandes infra-estruturas, tecnologia, serviços e programas de envolvimento comunitário. 
Fundada em 2015 pelos especialistas imobiliários italianos Giovanni Savio e Susanna Marchionni, e presidida 
pelo físico e empresário Stefano Buono, a empresa tem a visão de oferecer a todos a oportunidade de viver em 
uma casa melhor. A Planet enfrenta a crise habitacional global em países com grandes déficits habitacionais e 
também trabalha em parceria com construtores em todo o mundo para revitalizar as comunidades existentes 
através de tecnologias inteligentes. 

Nosso know-how é transferido globalmente, sempre atendendo à cultura e necessidades locais. A proposta 
única do Planet tornou-se uma realidade no Brasil onde estamos construindo a Smart City Laguna, o primeiro 
projeto habitacional inteligente e acessível do mundo; Smart City Natal; e acabamos de lançar um projeto em 
São Paulo, a maior cidade da América Latina por população. Juntos, estes bairros irão fornecer casas de 
qualidade para mais de 46.000 pessoas. A empresa também tem um portfólio ativo na Itália, onde desenvolve 
projetos inteligentes com os principais desenvolvedores. 

Com sede em Londres, a Planet captou 100 milhões de euros desde o início da empresa e está executando um 
ambicioso plano de expansão que inclui o lançamento de 30 projetos residenciais de grande porte até o final de 
2023, com um marco de oito projetos lançados até o final de 2020. Para mais informações, veja aqui.

Sobre a Kolte Patil 

O Grupo Kolte Patil foi fundado há quase três décadas, guiado pela filosofia simples mas profunda de "Criação, 
não Construção". Kolte Patil Infratech é uma empresa com reputação estabelecida e elevados padrões de 
qualidade. A singularidade do design, transparência e o compromisso com a entrega são os nossos valores 
fundamentais. 

Liderada por uma equipe de visionários e líderes dinâmicos, a missão da empresa é criar espaços inteligentes 
que sejam perfeitos no presente e preparados para o futuro. Apoiada em tecnologia inteligente, excelência e 
sofisticação, a Kolte Patil Infratech fornece soluções em engenharia de construção inteligente para projetos 
comerciais, residenciais, industriais e de infraestrutura. 

Uma das promotoras do grupo, a Kolte Patil Developers Ltd é uma empresa imobiliária líder com presença 
dominante no mercado imobiliário de Pune, Mumbai, Bengaluru. Está cotada na NSE e BSE (BSE: 532924, NSE: 
KOLTEPATIL) e classificada 'A+ / Positivo' pela CRISIL.

https://www.planetsmartcity.com/pt-br/

