
Estudar para concursos, provas importantes, 
escrever seu TCC, suas teses de mestrado e 
doutorado, prova da OAB... Por vários 
motivos muitas pessoas hoje buscam um 
local para se estudar profissionalmente.  
Otimizar o tempo. Não ter distrações. 
 
A Smart Cabines de Estudo é um espaço 
direcionado aos estudos, com ambiente 
climatizado e com isolamento acústico.  
E somos o único espaço hoje na cidade  
de São Paulo a ter renovação de ar nas  
cabines 24 horas por dia.  
 
Sabemos que o pico de atenção nos estudos 
ocorrem em horas diferenciadas, por isso 
temos planos que atendem desde quem tem 
menos tempo até quem tem mais tempo 
para dedicação. 
 
Aposta-se muito em uma fase pré concurso. 
Estudar de forma profissional é uma forma 
de economizar dinheiro e tempo. Torcemos 
para que nossos estudantes passem muito 
poucos meses com a gente, assim 
nossa meta é que você cumpra seu objetivo. 
 
Silencio, higiene, respeito, organização. 
Estudar é um processo que demanda 
energia, dedicação e força de vontade. 
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O que você tem na Smart: 
 
- Colado no metro Vila Mariana 
- Seguro para entrar e sair  
- Aberta 24. Não fecha nunca!  
- Portaria 24 horas 
- Internet com rede blindada e 3 backups 
- Conexão por Access Point 
- Até 2 armarios por pessoa 
- Copa completa 
- Café, capuccino e chás free!  
- Sala para digitadores 
- (ou) Sala silêncio total 
- Acesso por biometria 
- Cabines de 85Cm a 1 metro 
- Troca de ar constante 24 horas  
- Isolamento acústico 
- Abajour individual!  
- Cadeiras anatomicas com regulagem 
- Cameras e monitoramento 24h 
- Ambiente climatizado 
- Sala de descanso com redes e sofá 
- 48 cabines individuais 
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Planos individuais 
SMART CABINES DE ESTUDO 

 Plano periodo  
Das 6 ás 14:30 ou das 15:00 ás 00:00 
R$ 220,00 /mês / por período 
 
Plano Semana Segunda  a sexta  
6:00h de segunda feira ás 17:00 sexta feira 
R$ 265,00 
 
Plano fim de semana 
18:00h de sexta feira  ás 23:59h de domingo 
R$ 210,00 
 
Plano semestral cabine 85 Cm 
300,00 / Mês no boleto ou cartão de crédito 
 
Plano trimestral  cabine 85 Cm 
320,00 / Mês no boleto ou cartão de crédito 
 
Plano Mensal sem fidelidade  cabine 85 Cm 
350,00 / Mês no boleto ou cartão de crédito 
 
Cabines de 100cm  Adicional de 15%  
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