
Simulador de vendas online facilita compra de imóveis 

A Planet Smart City, idealizadora da primeira Cidade Inteligente do Brasil, 
quer mudar não só como as pessoas vivem, mas como compram suas casas 

Alto padrão ao alcance de todos é uma das apostas da Planet Smart City, 
idealizadora da primeira cidade social inteligente do Brasil.  Um dos 
diferenciais do Grupo é o simulador de vendas online (https://
www.planetidea.it/simulador/), que permite realizar cotações e saber 
previamente o valor de entrada e parcelas de cada lote do empreendimento, 
bem como obter atendimento por meio de um formulário.  

“O simulador de vendas online é uma forma prática, transparente e menos 
burocrática de o consumidor checar o que cabe no seu bolso e entender 
possíveis cenários dentro do seu tempo e de onde quiser, com mais autonomia 
e agilidade. Nossa filosofia de inovação e pessoas ao centro de tudo vale para 
tudo, não só para o empreendimento, mas para os nossos processos”, afirma 
Susanna Marchionni, CEO no Brasil do Grupo Planet Smart City. 

Além do simulador, a Planet trabalha com contratos e assinaturas digitais e 
disponibiliza o aplicativo Planet App, que pode ser baixado gratuitamente, e 
oferece uma prévia sobre o conceito de viver em uma cidade social 
inteligente para quem ainda está pesquisando o empreendimento, como o 
acesso a câmeras que monitoram as áreas comuns. Uma vez cliente, o 
aplicativo torna-se o painel de controle da cidade e oferece recursos de 
segurança, acesso a consumo de energia e água, atividades sociais e inúmeras 
outras funcionalidades.    

O simulador e o aplicativo foram desenvolvidos pelo Centro de Competência 
da Planet, que fica sediado em Turim, na Itália. Verdadeiro observatório de 
tendências, o Centro é composto por cerca de 50 funcionários com formações 
variadas que desenvolvem e fazem a curadoria das tecnologias aplicadas aos 
projetos da Planet.  

Com a primeira etapa 100% vendida, a Smart City Laguna está 
comercializando agora a segunda fase do empreendimento, que contempla 
casas, lotes e espaços comerciais.  A Smart City Laguna tem planos que 
encaixam perfeitamente com diversas faixas de compradores, com valor total 
que variam entre R$ 34.500 a R$4 5.000 e parcelas mensais a partir de R$ 
278,00. 

A segunda etapa deve ser entregue em 2021.  

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.planetidea.it/simulador 

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