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Hoje, Fernando, você não tem o
direito de resposta, ainda que este-
jamos em uma democracia. Hoje não
é dia de debate, é dia de homena-
gem, e eu me junto a todos os pre-
sentes para homenageá-lo e também
à sua mulher, Cristina, que é seu
segredo e sua força. Tenho a honra

de ser seu colega, tenho a alegria de
ser seu amigo.

Notas

Intervenção na homenagem prestada por profes-
sores da FGV-EAESP a Fernando Cláudio Prestes
Motta. São Paulo, 3 de setembro de 2002.
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Atendendo à solicitação do Professor Ricardo Leal, a RAE-revista de administração de empresas publica abaixo uma errata

escrita pelo próprio autor a respeito do artigo "Perfil da Pesquisa em Finanças no Brasil" publicado na edição 43, volume 1

de 2003:

"No artigo publicado no número anterior, intitulado ‘Perfil da Pesquisa em Finanças no Brasil’, foram omitidos alguns

artigos internacionais do professor Clóvis de Faro da EPGE/FGV. O artigo foca na pesquisa em finanças publicada no

Brasil e somente listava as publicações internacionais de alguns autores prolíficos brasileiros em um apêndice. A omis-

são não altera em nada os resultados apresentados para a pesquisa em finanças publicada no Brasil. Esta errata retifica a

lista completa de publicações internacionais do professor De Faro em periódicos de língua inglesa que inclui artigos no

Journal of Financial and Quantitative Analysis (1973, dois em 1975 e 1978), Engineering Economist (1974, 1976, 1978,

1981, 1983 e 1995) e Journal of International Business Studies (1973). O autor também aparece erroneamente como

vinculado à UFRJ pela revista número 37 da RBMEC em 1986 quando sua vinculação verdadeira era com a EPGE/FGV

enquanto seu co-autor é que era vinculado à UFRJ." Ricardo Leal

1 . Seu primeiro livro na área foi Teoria ge-
ra l  da  admin i s t ração  –  uma in t rodução
(1974). Nesse plano mais geral, além de
muitos artigos, escreveu O que é burocracia
(1981b) e Teoria das organizações – evolu-
ção e crítica (1986b), reeditado e ampliado
em 2001.
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