
  

 

 

 

 

 

 

 
 

Workshop 

"O Impacto do Nobel 2017 no Marketing" 
Práticas de Pricing, Vendas e Negociação 

 

8 de Maio |  9H30 - 13H30 | APICER 
 

 

 
 
Richard Thaler que analisou o peso da psicologia na tomada de decisões económicas, 

recebeu o Premio Nobel da Economia em 2017, atribuído pela academia sueca. 

Os resultados das suas teorias são inequívocos quer nas áreas das finanças públicas, 

no marketing, na gestão empresarial, ou nos investimentos, revolucionando as 

tradicionais práticas de Pricing, Vendas e Negociação. 

 
A este propósito refere o economista João Duque: "O maior contributo dele foi o de 

destruir os pressupostos em que assentam muitos dos modelos clássicos de 

avaliação e decisão na área financeira, pondo em causa o princípio da 

racionalidade económica que até aí era o que se assumia como modelo de decisão. 

Ele consegue provar que as pessoas reagem de maneira diferente do que aquilo 

que se acharia que deveria ser a forma de decidir."  

 
Orador: 

Para apresentação deste tema, convidámos o reputado conferencista internacional e 

especialista na matéria: Professor Jorge Vasconcellos e Sá, MBA Drucker School, 

PhD Columbia University, Professor Swiss Business School / AESE (IESE)/ University 

of Lisbon (    http://www.vasconcellosesa.com/  )

http://www.vasconcellosesa.com/


  

 

 

 

 
 

 
 

Destinatários: 

Administradores, Empresários, Gestores das empresas, Diretores Comerciais, dos setores 
da cerâmica e de cristalaria. 
 

Número de participantes [1]: 

Máximo de  25 pessoas (número contratualizado com a Agência Internacional que 

representa o Professor Vasconcellos e Sá, em Portugal). 

 
Inscrições: 

Até 4 de Maio, por ordem de inscrição 

Link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAI

pQLSc6k6IJBk4HnyOvO10LAy8mXElhtC

oxJA0KivQmpJfgCotJag/viewform 

 

 
Preço: 

Associados: 180,00 €  

Não Associados: 240,00 € 

 
 

 

[1] Em caso de o número de inscrições exceder o limite de 25 pessoas, daremos 

preferência às inscrições de empresas associadas da APICER. 

 
 
 

 

 
 

APICER - Associação Portuguesa das Indústrias de Cerâmica e de Cristalaria 
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