Há um antes e
um depois
definidos pela
pandemia que
reinventam o
paradigma
laboral

O aparecimento da Covid-19 marcou um antes e um depois na relação
empresa-colaborador, colocando às empresas o desafio de se reinventarem
para gerirem o talento e as capacidades dos seus trabalhadores.
O relatório “Tendências e Talento” recentemente publicado pela LLYC,
consultora em comunicação, desenha o mercado do trabalho em 2021 e
coloca as empresas a repensarem a forma como comunicam com os actuais
e futuros colaboradores. Conheça-o aqui.
A comunicação do selo "Prémio Cinco Estrelas" por parte das marcas,
destaca-as perante os consumidores e é fator impulsionador na hora do
consumo. Mostramos aqui dois exemplos dessa comunicação que revelam
como duas marcas de áreas muito diferentes, dão a conhecer que são
Cinco Estrelas.
Cinco Estrelas é sem dúvida a receita que sugerimos esta semana para fazer
em casa. Uma bela picanha envolta em Sal Marnoto para comer e chorar por
mais!
Mais aplica-se à quantidade de vendas de motociclos que disparou com a
pandemia. Ao contrário de tantos outros setores, este teve um crescimento
bem marcado em 2020, saiba porquê.
Saiba ser Cinco Estrelas e mantenha-se por casa.

MARCAS
CINCO ESTRELAS

Uma Obra de Arte de Tinta
DYRUSTAR é uma tinta aquosa mate, de excelente
acabamento e que está disponível em milhares de cores,
que lhe permitem criar ambientes dignos de uma obra de
arte. Esta tinta vinílica destaca-se pela sua lavabilidade,
resistência ao desenvolvimento de fungos e detém a
máxima cobertura e rendimento, para além de ser
ecológica possui um cheiro suave e reduzidas emissões de
compostos orgânicos voláteis, apresentando um reduzido
impacto ambiental,
com a classificação A+.
Saiba Mais

Cartão Smile.up Total Saúde
A sua saúde e o seu sorriso merecem tudo
O Cartão Smile.up Total Saúde dá-lhe acesso aos
melhores cuidados de saúde através de uma rede de
assistência médica. Sem limite de utilização, idade ou
períodos de carência. Na Medicina Dentária pode
contar com vantagens exclusivas em tratamentos de
saúde oral na Smile.up, como descontos até 25% em
tratamentos dentários, consultas de urgência ilimitadas
e sem custos, e ainda usufruir
de um Total Check-Up anual.
Adira já em https://totalsaude.smileup.pt

Essilor
Vê Melhor. Vive Melhor.
As lentes Essilor estão preparadas para qualquer tipo de
necessidade visual, desde as lentes ultra resistentes aos
choques (Airwear) para máxima segurança, lentes
polarizadas para um conforto, proteção e visão perfeita ao
sol (Xperio), lentes que se adaptam às variações de luz do
quotidiano (Transitions), lentes desenvolvidas para quem
trabalha num ambiente digital (Essilor Eyezen) e lentes
progressivas para uma visão perfeita do perto ao longe
(Varilux).
Saiba Mais

COMUNICAÇÃO CINCO ESTRELAS
Para as marcas vencedoras do Prémio Cinco Estrelas a utilização do selo significa comunicar ao mercado que
foram escolhidas pelos consumidores como as melhores na sua categoria. Essa escolha, influencia outros
consumidores nas suas decisões de compra/consumo, o que se traduz numa significativa vantagem para as
marcas - no Final de 2020, 8 em cada 10 consumidores afirmaram a intenção de compra de um produto ou
serviço com o selo Prémio Cinco Estrelas *
A estrela "Cinco Estrelas" identifica a qualidade, a confiança e a excelência de uma marca que foi avaliada
de acordo com rigorosos critérios e saiu vencedora.
*Dados de estudo realizado pela Multidados, a 1000 indíviduos de todos os distritos, com idades entre os 18 e os 65
anos, em novembro de 2020.

EM CASA

ENTRETENIMENTO
Ainda por casa, sugerimos esta
semana mais uma deliciosa
receita Cinco Estrelas.
Ingredientes:
~

1 kilo de sal grosso Marnoto
1 peça de picanha com 1,5k
5 claras de ovo
70g de farinha de trigo
6 dentes de alho picados
3 colheres de sopa de oregãos e
1 Forno Multifunções Teka!
Veja como fazer no vídeo e bom apetite :-)

O Sal Marinho Tradicional Marnoto, é produzido em salinas centenárias,
utilizando um processo 100% natural, sem qualquer uso de aditivos
químicos, apenas a água do mar, energia solar e o trabalho do Homem.
A cristalização é feita naturalmentede de forma a que a maioria dos
minerais (cerca de 80) presentes na água do mar se mantenham,
tornando-o num sal completo do ponto de vista nutricional. Após a
cristalização é colhido à mão e seco ao sol. O Sal Marinho Tradicional
Marnoto, produz-se entre Maio e Setembro.
Esta receita tem dois protagonistas Cinco Estrelas:
o Sal Grosso Marnoto, dentro do qual vai assar uma suculenta picanha,
e o forno TEKA que vai agilizar todo o processo.

O QUE ACONTECE NO MERCADO

V E N D A D E M O TO C I C L O S
“S O B R E R O D A S”
Num ano em que praticamente todos os sectores tiveram um
decréscimo acentuado, a estabilização das vendas de motociclos
com um record mensal absoluto em Julho de 2020, ultrapassando
pela primeira vez a barreira das 5 mil unidades num mês, é uma
excelente notícia para um setor que usualmente não é a primeira
escolha dos condutores para se deslocarem.
Para além da tendência crescente da utilização de scooters em
cidade como meio de transporte principal, como já acontece em
muitas outras cidades do sul da Europa e a chamada “lei das
125” de 2009, este crescimento em 2020 poderá ter origem em três
outros fatores:
1. ao crescimento exponencial do números de estafetas para
entregas
2. preocupação de evitar os transportes públicos
3. procura de formas mais baratas de mobilidade
Saiba Mais

944 MILHÕES DE EUROS
É O IMPACTO DO FUTEBOL
N A NO S S A E C O N O M I A
Segundo a agência Lusa e de acordo com o estudo UEFA Grow SROI,
o retorno social do investimento do no "desporto rei" em Portugal
ultrapassa os 1,67 mil milhões de euros e grande parte deste valor
reflete-se na economia portuguesa: cerca de 944 milhões de euros.
Cerca de 364 milhões de euros estão relacionados com despesas com
jogadores - viagens, refeições ou equipamentos e os restantes 579,4
milhões estão associados a investimentos em infra-estruturas
ou aluguer de campos. O estudo tem por base a Federação Portuguesa
de Futebol (FPF) e o total de jogadores federados em Portugal
Verifica-se ainda um impacto em termos sociais de cerca de 366 milhões
de euros para educação, benefícios para jovens e redução generalizada
do crime. A saúde é a área com a fatia mais pequena com um impacto
de cerca de 361 milhões de euros
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