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Novo Centro de InformaçãoNovo Centro de InformaçãoNovo Centro de InformaçãoNovo Centro de Informação    ao Consumidor mais especializado e proactivoao Consumidor mais especializado e proactivoao Consumidor mais especializado e proactivoao Consumidor mais especializado e proactivo    

A LG Electronics (LG)LG Electronics (LG)LG Electronics (LG)LG Electronics (LG) inaugurou um novo Centro de Informação ao Consumidor 

(CIC), sedeado em Lisboa (Saldanha), deslocalizando o existente centro de apoio ao 

cliente da Holanda para Portugal. A empresa seleccionada para fornecer este serviço 

foi a SitelSitelSitelSitel. 

Segundo João Brito, director do departamento SVC (Service –Serviço ao Cliente, da 

LG) “a deslocalização do Centro da Holanda para Portugal prende-se com uma 

mudança estratégica que visa a melhoria do serviço de apoio prestado aos clientes 

que se pretende mais interactivo e mais adaptado às especificidades dos 

consumidores e mercado nacionais”. O responsável acrescenta ainda que “a criação 

de um centro local permite alcançar um maior equilibrio ao nível de proactividade, 

performance, rentabilidade e capacidade de resposta do departamento que está 

posicionado na primeira linha de contacto da empresa”. 

O novo CIC, sob coordenação de Ana Marantes e integrado no departamento SVC, é 

formado por uma equipa de agentes qualificada e profissional empenhada na 

resposta às mais variadas questões e pedidos de esclarecimento dos clientes LG, quer 

ao nível do pós-venda, quer ao nível das questões mais técnicas relacionadas com os 

restantes segmentos de negócio da marca Sul Coreana.  

“A escolha da Sitel prendeu-se, por um lado, com o know-how apresentado pela 

empresa no que respeita a implementação deste tipo de projectos e, por outro, pela 

solidez e conhecimentos adquiridos no trabalho desenvolvido ao nível Europeu com 

outras subsidiárias da LG Electronics” sublinha a responsável Ana Marantes. 

A funcionar oficialmente desde 31 de Janeiro de 2011, o novo CIC da LG Portugal é 

formado por um equipa que inclui um supervisor, um reponsável pela formação e 

controlo de qualidade, agentes de 2º nível (Smart product) especializados em 

questões técnicas e os agentes de 1º nível responsáveis pelo atendimento telefónico  
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(inbound), execução de inquéritos de satisfação (outbound) e tratamento de emails 

(backoffice). 

A formação dos colaboradores decorreu durante todo o mês de Janeiro. A primeira 

semana foi ministrada na Sitel e dedicada às softskills, enquanto as restantes 

semanas, até à data de abertura do Centro, tiveram lugar na Academia da LG 

Portugal. A segunda fase de formação incidiu sobre 3 significativas vertentes: 

apresentação da história e cultura da LG Electronics, em primeiro lugar, o 

conhecimento técnico e respectivas especificações de todas as gamas de produto 

(funcionamento, utilização, resolução de sintomas, troubleshooting) e, numa última 

fase, toda a informação sobre as políticas e procedimentos da LG, com especial 

incidência na área de Customer Service e respectivo manuseamento da aplicação de 

CRM para registo e encaminhamento de processos dos clientes. 

A transição do antigo para o novo CIC da LG Portugal foi feita de forma simples e 

transparente, tendo sido mantidos os anteriores contactos de apoio: 808 785 808 785 808 785 808 785 454/ 454/ 454/ 454/ 

pt.cic@lge.compt.cic@lge.compt.cic@lge.compt.cic@lge.com .  
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Sobre a Sitel: Sobre a Sitel: Sobre a Sitel: Sobre a Sitel:     

A Sitel é a empresa líder em serviços de externalização de atendimento ao cliente; de acordo com o 

ranking do Black Book of Outsourcing (empresa do grupo Datamonitor). Os 52 mil colaboradores da Sitel 

disponibilizam aos clientes um retorno mensurável e previsível de seu investimento ao construir relações 

de fidelização com seus consumidores, aumentar as vendas e melhorar a eficiência de seus contact 

centers. As soluções da empresa abrangem mais de 135 call centers nacionais, nearshore e offshore em 

mais de 26 países na América do Norte, América do Sul, Europa, África e Ásia-Pacífico. É uma empresa 

de capital privado, sendo o seu proprietário maioritário a empresa canadiana Onex Corporation. Para mais 

informações, por favor consulte www.sitel.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 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 www.lg.com/pt 
 
Sobre a LG Electronics, Inc. 
A LG Electronics Inc. (KSE: 066570.KS) é líder global de mercado e referência em inovação tecnológica 
nos segmentos de electrónica de consumo, electrodomésticos e comunicações móveis, empregando 
mais de 84 mil colaboradores que desenvolvem mais de 115 operações em 84 subsidiárias, por todo o 
mundo. 
Com vendas globais de 48,2 mil milhões de dólares em 2010, a LG apresenta 5 unidades de negócio - 
Home Entertainment, Home Appliance, Air Conditioning, Business Solutions e Mobile Communications. A 
LG é fabricante mundial de telemóveis, ecrãs planos, sistemas de ar condicionado, máquinas de lavar 
roupa, produtos de armazenamento óptico, leitores de DVD e sistemas de Home Cinema. Para mais 
informações, consulte por favor, www.lg.com. 
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Ana MartinsAna MartinsAna MartinsAna Martins    

Tel. 21 321 80 56Tel. 21 321 80 56Tel. 21 321 80 56Tel. 21 321 80 56    

Tlm. 91 033 15 45Tlm. 91 033 15 45Tlm. 91 033 15 45Tlm. 91 033 15 45    

ana.martins@lg-one.com 

 

Mariana LuzMariana LuzMariana LuzMariana Luz    

Tel. 21 321 80 Tel. 21 321 80 Tel. 21 321 80 Tel. 21 321 80 87878787    

Tlm. 91 057 07 Tlm. 91 057 07 Tlm. 91 057 07 Tlm. 91 057 07 76767676    

mariana.luz@lg-one.com 

    

 
 


