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LG apresenta no Mobile World Congress o primeiro telemóvel do 

mundo com três funcionalidades SYNC  

 

 

A LG Electronics aproveitou o Mobile World Congress, que decorreu 

nos passados dias 15 a 18 de Fevereiro, em Barcelona, para 

apresentar o seu mais recente terminal móvel: o LG Mini (LG GD880). 

Este é o primeiro telemóvel do mundo a incorporar um serviço de 

sincronização múltiplo que permite conectar, em perfeita harmonia, 

telemóvel, PC e Internet.  

“Vivemos na era da informação, onde é preciso estar contactável e 

onde o fluxo de troca de dados é constante e cada vez maior. É por 

isto que um dos maiores desafios que, hoje em dia, se impõe à indústria de comunicações 

móveis passa pela gestão dos dados e na melhor forma de permitir a ligação entre vários 

dispositivos, facilitando a troca de conteúdos”, afirma Filipe Durão, Responsável de 

Marketing da Divisão de Comunicações Móveis da LG. “Foi para preencher esta 

necessidade que a LG criou o LG Mini, capaz de oferecer uma integração tecnológica 

através do serviço exclusivo LG Air Sync”, acrescenta o responsável.  

 

O fácil acesso às redes sociais 

O GD880 é o full touchscreen de 3.2 polegadas mais pequeno e fino do mercado, cuja 

navegação é bastante rápida. Outras funções como o push de e-mail permitem uma 

comodidade ainda maior.  

Tendo em conta que as redes sociais dominam o panorama da comunicação actualmente, 

a LG facilita o acesso a estas ferramentas através do LG Mini, permitindo aos utilizadores 

navegarem por páginas como Facebook, MySpace e Twitter enquanto recebem 

actualizações constantes do que os amigos estão a fazer. 
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Acções dirigidas ao consumidor na apresentação do LG Mini 

Para lançar este telemóvel, no decorrer do Mobile World Congress, a LG planeou uma 

série de acções para chegar junto do consumidor. Destaca-se o castelo humano, em que 

um grupo de pessoas de negócio, bem vestidas, se transformou em performers acrobáticos, 

fazendo, eles próprios, um castelo, no recinto da Feira de Barcelona. 

Representando o crescimento das 

redes sociais, o topo do castelo é um 

rapaz a segurar o LG Mini, capturando 

todo o cenário com a câmara de vídeo 

do telemóvel, para partilhar nos 

blogues, páginas da LG e nas redes 

sociais. 

Outra das acções realizadas visa, 

também, promover a partilha de 

conteúdos em blogues e sites como o YouTube e o Facebook e, para isso, a LG criou o LG 

Mini Follows Me, em que um grupo de 100 pessoas segue o líder que transporta, consigo, 

um LG Mini. O grupo percorre a cidade, viajando de metro, parando em restaurantes e 

terminando o dia a tomar uma bebida no terraço. A LG vai criar um vídeo em que mostra 

como o utilizador deste LG Mini passou o dia rodeado de amigos. 

Por fim, e para promover o espírito “Compacto e Poderoso” do LG Mini, a LG transportou 

os distribuidores especialistas em comunicações móveis, assim como a imprensa nacional 

e internacional, pelo Mobile World Congress, utilizando uma frota de LG Mini Cars. 

Durante as viagens pela cidade, este especialistas tiveram a oportunidade exclusiva de 

testar o LG Mini antes deste chegar ao mercado. 

 

Outras novidades no Mobile World Congress 

Para além desta novidade, a LG aproveitou o Mobile World Congress para apresentar a 

última versão da tecnologia Dolby Mobile – multichannel sound surround 5.1. O Dolby 

Mobile é uma plataforma áudio criada para oferecer uma experiência áudio rica e 

vibrante e para melhorar significativamente o prazer da audição. A última versão do 

Dolby Mobile oferece agora um suporte para um distinto canal  5.1 de som surround.  
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“Enquanto líder da indústria de comunicações móveis, a LG está empenhada em dar aos 

seus clientes as melhores e mais recentes potencialidades para uma melhor experiência. 

A última versão do Dolby Mobile representa o último marco na comunhão de esforços 

para melhorar a performance dos nossos equipamentos, incluindo feature phones e 

smartphones” afirma Filipe Durão, Responsável de Marketing da Divisão de Comunicações 

Móveis da LG.  
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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 84 
mil colaboradores que desenvolvem mais de 115 operações em 84 subsidiárias, por todo o mundo. Com 
vendas globais de 44 mil milhões de dólares em 2008, 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.lge.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 2008 vendas globais superiores a 155,4 milhões de euros, engloba cinco unidades de negócio 
– Comunicações Móveis, Electrodomésticos, Electrónica de Consumo, Informática e Ar Condicionado – 
sendo distribuidor no nosso País de telefones móveis, sistemas de ar condicionado, produtos de 
armazenamento óptico, leitores de DVD, sistemas de Home Cinema, televisões Plasma e LCDs, 
frigoríficos, máquinas de lavar loiça e roupa, entre outros. Para mais informações, por favor, consulte 
http://pt.lge.com. 
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