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A LG estreou na semana passada, mais precisamente na última quarta-feira (4), sua primeira 
campanha institucional no mercado brasileiro. A empresa, que até então sempre focou sua 
comunicação publicitária na divulgação de produtos específicos, especialmente diante do 
extenso portfólio que comporta desde geladeiras e aspiradores de pó a celulares e TVs 3D, 
adotou a assinatura "Smart com você", elaborada pela Y&R, para aproximar a marca do 
consumidor. "Com a iniciativa, estamos visando fortalecer, cada vez mais, a marca na cabeça 
do consumidor. A LG consegue estar ligada a seu público de uma forma 'smart' em todos os 
momentos e ambientes, e é isso que a nova campanha destaca", explicou Ana Cecília de Paula 
e Silva, gerente de marketing da LG. A assinatura global, "Life's good", será mantida, com o 
novo conceito focado apenas na campanha em si. 
 
A estratégia tem como protagonista um comercial de 45 segundos, com versão de 30 
segundos, que explora a pluralidade de produtos comercializados pela empresa, como celular, 
TV, geladeira e máquina de lavar. Com linguagem lúdica, potencializada por efeitos de pós-
produção assinada pela Vetor Zero, elementos gráficos saltam dos equipamentos e interagem 
de forma pertinente com seu usuário. "Percebemos o poder de encantamento que os produtos 
da LG proporcionam ao público, muito por resolver suas necessidades de forma inteligente e 
inovadora. Classificamos esse raciocínio, nos apropriando do termo 'smart', que é totalmente 
conhecido dentro do cotidiano do consumidor, e procuramos ressaltar como esse pensamento 
está presente em toda a linha da marca", acrescentou Rui Branquinho, vice-presidente de 
criação da Y&R. 
 
Em um primeiro momento, o filme fica no ar até 31 de maio, em canais abertos e por 
assinatura, com presença focada nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Belo 
Horizonte. Também está em andamento uma estratégia de divulgação online, a cargo da Sinc, 
e que contempla banners em diversos portais e ações em redes sociais. A campanha, porém, 
deve ganhar desdobramentos de acordo com seu resultado e perdurar até o fim de 2011, 
acontecendo em paralelo à comunicação publicitária de outros lançamentos e produtos 
específicos da LG. 
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