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Com a campanha "Worten tem tudo e mais não sei o quê", protagonizada pelo Ricardo Araújo
Pereira, Personalidade Cinco Estrelas 2022 na Categoria Humor, a marca Cinco Estrelas, lidera o
top 5 das marcas com anúncios mais memoráveis.
O primeiro semestre do ano fecha assim com 3 marcas vencedoras do Prémio Cinco Estrelas no top 5. A Benecar ocupa o 3º
lugar com 5,9% e a MEO o 4º lugar com 5,5%. Estas, são as marcas que os portugueses mais recordam pelas vezes que são
ouvidas. O Pingo Doce e a NOS preenchem o resto da tabela ocupando o 2º e 5º lugares respetivamente. O estudo revela
também que 73,2% dos inquiridos afirma que terão em conta a marca do anúncio na compra de um produto da categoria.
O estudo "inmarket" realizado entre 4 de maio e 4 de junho pela multidados.com - the research agency, parceira do Prémio Cinco
Estrelas, avaliou a eficácia dos anúncios mais antigos aos mais recentes. Conheça aqui outros resultados do estudo.
Um estudo feito pelo Prémio Cinco Estrelas sobre Crédito Habitação conclui que o que é mais valorizado aquando da escolha de
um crédito deste tipo, são o valor a pagar pelo empréstimo e a acessibilidade ao mesmo.
A acessibilidade da app DABOX da Caixa Geral de Depósitos de utilização fácil e intuitiva, permite uma visão global de todas as
contas bancárias, mesmo por clientes de vários Bancos.

App DABOX
Gerir as suas finanças pessoais
com a app DABOX é a forma mais
fácil de ter uma visão global das
suas contas à ordem e cartões
nos vários Bancos.
É uma app da Caixa Geral de
Depósitos, mas pode ser utilizada
por clientes de vários Bancos. De
utilização fácil e intuitiva,
a DABOX é um verdadeiro coach
financeiro que categoriza
automaticamente todas as suas
despesas e receitas e ainda dá
dicas personalizadas.
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Um Crédito Habitação como o do Santander, envolve por norma montantes elevados e assume-se muitas vezes
como o maior encargo financeiro num orçamento familiar. Desta forma, é muito importante saber escolhe-lo e estar
atento a uma série de fatores que influenciam o valor mensal a pagar, tais como as taxas (que poderão ser fixas ou
variáveis), os prazos máximos, os seguros envolvidos, etc.
Para ajudar quem está a pensar recorrer a um Crédito Habitação, fomos averiguar quais os 5 principais critérios
valorizados pelo consumidor no momento da decisão.

O vencedor do Prémio Cinco Estrelas 2022 na categoria “Crédito Habitação”
é o Banco Santander onde, através das suas soluções de Crédito Habitação
os clientes podem optar pelas modalidades mais adequadas às suas
necessidades.
Conheça a aqui a campanha em vigor, válida nas escrituras até 31 de julho.
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