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Alessandro Marchesini foi Diretor Sênior de Engenharia Cloud SaaS da gigante da 

tecnologia, e assume desafios na proptech ítalo-britânica 
 

 

Londres, 20 setembro de 2022 – A Planet Smart City, empresa ítalo-britânica com 
foco no desenvolvimento de cidades inteligentes a preços acessíveis, anunciou seu 
mais novo Head de Estratégia Digital. Trata-se de Alessandro Marchesini, ex-Diretor 
Sênior de Engenharia Cloud SaaS da Oracle, e com formação no Vale do Silício. Ele 
tem o objetivo de aumentar o componente digital dos negócios da Planet, através do 
desenvolvimento de novos produtos e serviços para o mercado italiano e 
internacional. 
 
Entre as necessidades que Marchesini buscará responder, estão a consolidação da 

oferta de serviços digitais incorporados nas soluções habitacionais inteligentes e acessíveis propostas pela 
Planet Smart City; agregar novo valor à oferta de serviços SaaS (software-as-a-service) dedicada a 
incorporadoras imobiliárias para novos projetos de construção; e definir produtos digitais capazes de 
aumentar a eficiência da gestão de grandes complexos residenciais. 
 
"Entrar para o Grupo neste momento de forte crescimento me dá a oportunidade de melhorar minhas 
habilidades e a experiência de liderança adquirida em projetos internacionais", elogiou o novo Head de 
Estratégia Digital da Planet Smart City. "Acredito que este histórico pode contribuir para redesenhar a 
experiência digital dos clientes residentes, não apenas nos distritos projetados pela empresa, mas em todo 
o mundo”. 
 
Marchesini acredita que, para isso, é preciso trabalhar em sinergia com parceiros e agentes do mercado, 
posicionando a empresa como integradora e distribuidora de serviços digitais próprios e de terceiros. “Tudo 
isso para atingir nosso objetivo final: melhorar a vida dos cidadãos e contribuir para o progresso humano, 
social e tecnológico nos ambientes urbanos em que vivemos e trabalhamos”, completou. 
 
Para Gianni Savio, CEO da Planet Smart City, a aquisição de Marchesini se encaixa perfeitamente com o 
modelo de negócio da empresa. "A experiência de Alessandro ajudará a nos posicionarmos como líderes 
entre os desenvolvedores imobiliários, internacionalmente, capazes de ser pioneiros na integração de 
tecnologias digitais dentro de projetos de desenvolvimento, tanto em termos de hardware como de software. 
E isto com três objetivos: melhorar a experiência do usuário dos residentes, criar novas fontes de receita 
geradas pelos serviços que vamos oferecer e fornecer soluções capazes de otimizar a gestão de grandes 
ativos imobiliários", pontuou. 
 
Sobre Alessandro Marchesini 

 

Com 44 anos de idade e nascido em Rimini, na Itália, Marchesini é formado em Engenharia Eletrônica pela 
Universidade de Bolonha e completou seus estudos na Universidade da Califórnia, em San Diego. Sua 
formação foi complementada pelo MBA Global no Imperial College of London Business School, que também 
o reconheceu com o Dean's List Award for Academic Excellence (um prêmio que reconhece o mais alto nível 
demonstrado por um estudante). Ele é membro da Royal Academy of Arts em Londres. 
 
Marchesini treinou profissionalmente em Londres e nos EUA trabalhou para start-ups, scale-ups e gigantes 
tecnológicos do Vale do Silício. Após um início na indústria de software de entretenimento (EIDOS), ele se 
mudou para a Openwave, uma empresa que foi um dos criadores do primeiro protocolo de navegação na 
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Internet em dispositivos móveis (WAP). Posteriormente ele trabalhou em SaaS e, nos últimos anos, ocupou 
o cargo de Diretor Sênior do SaaS Cloud na Oracle, coordenando a gestão de cinco linhas de produtos e 
equipes internacionais espalhadas pela Índia, Polônia, Grã-Bretanha, Canadá e Estados Unidos (Califórnia e 
Flórida). 
 
Marchesini adquiriu sólida experiência na gestão de grupos digitais nos EUA, EMEA e APAC e construiu um 
histórico no lançamento de novos produtos para ecossistemas existentes, particularmente para aplicações 
SaaS B2B e B2B2C. Ele também se ocupou da tecnologia, produtos e recursos humanos em numerosas 
transações de fusões e aquisições. 

 

Sobre a Planet Smart City 

Fundada em 2015 pelos empresários imobiliários Giovanni Savio e Susanna Marchionni, e presidida pelo físico e empresário Stefano 
Buono, a Planet Smart City é uma empresa líder em proptech habitacionais inteligentes e acessíveis que projeta e constrói bairros em 
países com altos déficits habitacionais e colabora com promotores imobiliários em todo o mundo para melhorar a qualidade de vida 
das pessoas. A missão da Planet Smart City é projetar e construir bairros inteligentes que hospedem comunidades inteligentes, 
inclusivas e sustentáveis, integrando soluções econômicas, ecológicas e sociais inovadoras. A pesquisa e desenvolvimento de 
inovações é confiada a Planet Idea, uma unidade de negócios da Planet Smart City, que também é responsável pela integração de 
soluções em projetos. Planet Idea é um Centro de Competência multidisciplinar baseado em Turim que, entre outras coisas, desenvolve 
o Planet App, uma plataforma digital de serviços que também facilita a comunicação e as relações entre os moradores dos bairros de 
Planet Smart City. O formato Planet Smart City é aplicado com sucesso no Brasil, onde quatro projetos estão sendo implementados: 
Smart City Laguna, Smart City Natal, Smart City Aquiraz e Viva!Smart. Em 2020, os trabalhos começaram na Índia. Na Itália, Planet 
Smart City colabora com as principais incorporadoras imobiliárias em vários projetos de habitação social inteligente. 
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