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LG PROFILER: “OUÇA A SUA VOZ INTERIOR” 

Plataforma Online ajuda o consumidor a escolher o equipamento que mais se adequa 

às suas necessidades 

 

A LG Electronics (LG) apresenta o LG Profiler: “Ouça a sua voz interior”, uma 

verdadeira experiência digital para o utilizador. A nova plataforma online da marca 

pretende ajudar o consumidor a escolher o equipamento que mais se adequa às suas 

necessidades, de forma divertida e interactiva. 

 

Através desta ferramenta, a LG “humaniza” cada uma das características dos seus 

produtos, atribuindo-lhes assim uma personalidade e voz distinta. O projecto LG 

Profiler: “Ouça a sua voz interior” resulta da compilação de dados sobre o consumidor 

português, recolhidos pela equipa de Marketing Insight da LG, permitindo à marca 

encontrar uma série de características atribuídas aos seus produtos que estão alinhadas 

com as expectativas e o próprio perfil dos consumidores no mercado nacional. 

 

“Mais do que um projecto digital e interactivo, o LG Profiler é uma forma divertida de 

os nossos consumidores encontrarem um equipamento à sua medida. Conhecemos os 

nossos consumidores e os nossos produtos, e com base nesta informação criámos uma 

ferramenta digital única, com grandes benefícios para os nossos clientes” afirma Hugo 

Jorge, Director de Marketing da LG Portugal. 

 

Os “rostos” da plataforma LG Profiler são do humorista Eduardo Madeira, para a área 

de Home Entertainment (TV, áudio e vídeo) e da actriz Joana Brandão, para a área de 

Home Appliances (electrodomésticos). Cada um deles assume cinco personagens 

diferentes, com base nos cinco perfis de consumidores encontrados pela marca. 

 

A plataforma é bastante intuitiva e, passo-a-passo, as várias personagens vão guiando o 

utilizador. Quando este escolhe a área de produto, instala-se uma confusão de vozes e, 

para que termine, o internauta terá de passar com o cursor do rato por cada perfil 

escolhendo aquele que melhor se adequa a si e às suas necessidades. Após um pequeno  
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questionário é-lhe recomendado o produto ideal, sendo depois encaminhando para o site 

LG onde encontra mais informação sobre o equipamento. 

 

Personagens assumidas pelo Eduardo Madeira 

 

O Techy - homem, conhecedor de tecnologia. Não é rico, mas está disposto a pagar 

mais para ter “alto desempenho”. É apreciador de características inovadoras e sabe 

exactamente o que procura num televisor. 

 

O Trendy - homem, assume-se como um criador de tendências. Não liga muito aos 

detalhes técnicos da tecnologia, interessa-se mais por moda, decoração, causas 

ambientais e sociais. Para ele ver TV é uma perda de tempo, prefere a internet e está 

sempre online. 

 

A Stylish - mulher, classe social alta. Valoriza a qualidade e um design elegante. Gosta 

de coisas especiais, pois para ela é importante estar na moda. Percebe um pouco de 

tecnologia, e quando compra uma TV procura uma marca de prestígio. Vê bastante 

televisão, nomeadamente notícias. A TV proporciona-lhe momentos de convívio com os 

amigos. 

 

A Papa-novelas - mulher, perto da reforma, para quem a família é muito importante. É 

ela que gere o modesto orçamento familiar e gosta de produtos que durem muitos anos 

sem dar problemas. Para ela quanto mais simples melhor e, quando é preciso, são os 

filhos que lhe explicam como funciona a tecnologia. 

 

O Big size - homem, é um “caça-descontos”. Quer uma televisão barata e grande (com a 

maior dimensão possível). Vê muita TV e é à volta do televisor que a família se 

entretém, tanto a ver televisão como a jogar jogos de consola. 
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Personagens assumidas pela Joana Brandão 

A Super-mulher – mulher, é super-eficiente, tem facilidade em desempenhar várias 

tarefas ao mesmo tempo, mas a família é o centro do seu mundo. Queria que o dia 

tivesse mais horas para conseguir ter mais qualidade de vida. 

 

O Esteta – homem, gosta de design e de tecnologia que impressione os amigos. Faz 

muitas refeições fora, e tem quem trate da sua casa, que está sempre impecável. Tem 

preocupações ecológicas, pois fica-lhe bem, e aderiu à “moda “da reciclagem. 

 

A Pragmática – mulher, tem poucos rendimentos por isso é muito racional quando 

chega a altura de comprar. Não se pode dar ao luxo de ficar doente, nem de ficar com 

electrodomésticos avariados. Prefere as marcas que conhece, e que sabe que não vão dar 

problemas. 

 

A Hedonista – mulher, aprecia o conforto e as coisas que lhe permitem desfrutar do 

tempo para si. O facto de dar atenção aos detalhes torna-a um pouco perfeccionista. É 

atenciosa com a higiene, a segurança e o bem-estar da sua família. 

 

A Dona de Casa – mulher, sente-se sacrificada por tratar da logística familiar sozinha, 

mas no fundo sabe que ninguém consegue fazê-lo tão bem quanto ela. Não gosta de 

aparelhos complicados, quanto mais simples, melhor. Gosta de saldos e compra o mais 

barato e eficaz que encontra. 

 

Visite o LG Profiler: “Ouça a sua voz interior” em profiler.lgportugal.com 

 

  



 

 
 
Sobre a LG Electronics em Portugal 
A LG Electronics Portugal, foi fundada em 2003 e emprega cerca de 110 colaboradores. A empresa, que alcançou em 
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Sobre a LG Electronics 
A LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) é líder global e inovadora em
móveis e electrodomésticos, empregando mais de 93.000 pessoas que desenvolvem mais de 120 operações em todo o 
mundo. Com vendas globais no valor de 48,2 mil milhões de dólares em 2010, a LG é composta por quatro unidad
de negócio: Home Entertainment, Mobile Communications, Home Appliance e Air Conditioning & Energy 
Solutions. A LG é uma das principais fabricantes mundiais de televisões de ecrã plano, telemóveis, ar condicionado, 
máquinas de lavar e frigoríficos. A LG 
Fórmula 1™. Como parte dessa aliança de alto nível, a LG adquiriu designações e direitos de marketing exclusivos 
como o agente oficial de electrónica de consumo, telemóveis e processad
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A LG Electronics Portugal, foi fundada em 2003 e emprega cerca de 110 colaboradores. A empresa, que alcançou em 
2010 vendas globais superiores a 219 milhões de euros, engloba cinco unidades de negócio – Home Entertainment, 
Home Appliances, Mobile Communications, Business Solutions e Air Conditioning – sendo distribuidor no nosso 
país de telefones móveis, sistemas de ar condicionado, produtos de armazenamento óptico, leitores de DVD, sistemas 
Home Cinema, televisões Plasma e LCDs com tecnologia LED e, brevemente, 3D, frigoríficos, máquinas de lavar 
loiça e roupa, entre outros. Para mais informações, por favor, consulte http://lg.com/pt. 

A LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) é líder global e inovadora em electrónica de consumo, comunicações 
móveis e electrodomésticos, empregando mais de 93.000 pessoas que desenvolvem mais de 120 operações em todo o 
mundo. Com vendas globais no valor de 48,2 mil milhões de dólares em 2010, a LG é composta por quatro unidad
de negócio: Home Entertainment, Mobile Communications, Home Appliance e Air Conditioning & Energy 
Solutions. A LG é uma das principais fabricantes mundiais de televisões de ecrã plano, telemóveis, ar condicionado, 
máquinas de lavar e frigoríficos. A LG assinou um acordo a longo prazo para a parceria global e tecnológica da 
Fórmula 1™. Como parte dessa aliança de alto nível, a LG adquiriu designações e direitos de marketing exclusivos 
como o agente oficial de electrónica de consumo, telemóveis e processador de dados deste evento desportivo global. 

www.lg.com.  

Para mais informações:

Tel. 21 321 80 56
Tlm. 91 033 15 45

ana.martins@lg

Tel. 21 321 80 87
Tlm. 91 057 07 76

mariana.luz@lg
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A LG Electronics Portugal, foi fundada em 2003 e emprega cerca de 110 colaboradores. A empresa, que alcançou em 
Home Entertainment, 

sendo distribuidor no nosso 
país de telefones móveis, sistemas de ar condicionado, produtos de armazenamento óptico, leitores de DVD, sistemas 

ente, 3D, frigoríficos, máquinas de lavar 

electrónica de consumo, comunicações 
móveis e electrodomésticos, empregando mais de 93.000 pessoas que desenvolvem mais de 120 operações em todo o 
mundo. Com vendas globais no valor de 48,2 mil milhões de dólares em 2010, a LG é composta por quatro unidades 
de negócio: Home Entertainment, Mobile Communications, Home Appliance e Air Conditioning & Energy 
Solutions. A LG é uma das principais fabricantes mundiais de televisões de ecrã plano, telemóveis, ar condicionado, 

assinou um acordo a longo prazo para a parceria global e tecnológica da 
Fórmula 1™. Como parte dessa aliança de alto nível, a LG adquiriu designações e direitos de marketing exclusivos 

or de dados deste evento desportivo global. 

Para mais informações: 
    

    

    

LG-One 
Ana Martins 

Tel. 21 321 80 56 
Tlm. 91 033 15 45 

ana.martins@lg-one.com 
 

Mariana Luz 
Tel. 21 321 80 87 

Tlm. 91 057 07 76 
mariana.luz@lg-one.com 


