Cartas à Redação
ERRATA
Prezada Senhora Professora:
REF.: "O INVESTIMENTO ESTRANGEIRO
NA URSS"- RAE vol. 29, n2 3- julho/setembro
1989.
Relendo o artigo epigrafado após a sua
publicação, dei-me conta de um lamentável erro
de informação que cometi em relação às taxas de
câmbio inseridas como nota no Quadro 1. Como
digo na errata anexa, o erro, conquanto
lamentável, não interfere nem nos dados do
quadro, nem no texto escrito. Entretanto, pareceme indispensável retificar os dados, a fim de não
induzir a comparações erróneas e de evitar que
sejam eventualmente utilizados em outras
oportunidades, pelos leitores da RAE, dados
incorretos.

Neste sentido, solicito-lhe a especial deferência
de publicar a errata referida e de aceitar as
minhas sinceras desculpas pelo ocorrido.
Sem outro particular, e contando com sua
compreensão, subscrevo-me,

O erro cometido, conquanto lamentável, não afeta o
quadro referido ou as considerações sobre ele feitas no
artigo, uma vez que sua inserção teve por objetivo
exclusivo fornecer uma ordem de grandeza
comparativa para análise do quadro, Os dados
constantes. do quadro foram tabulados a partir das
informações em rublos, fornecidas na fonte indicada."

A CÉSAR O QUE É DE CÉSAR

Prezada Dra. Gisela,
Para evitar uma compreensão imperfeita do
leitor, gostaria de esclarecer que são de minha
autoria tanto o artigo in,trodutório da seção
Pesquisa Bibliográfica, "A Etica nos Negócios" RAE voL 29, n° 3, julho-setembro/89, pp. 73-BO -,
como a seleção e o comentário de cada uma das
referências a seguir. Coube, portanto, ao Sr.
Heraldo Vasconcellos e à equipe do Serviço de
Documentação da Biblioteca da EAESP /FGV, o
levantamento bibliográfico de tais referências.
Cordialmente,

Atenciosamente,
LENIN A POMERANZ
São Paulo-SP

MARIA CECÍLIA COUTINHO DE ARRUDA
Profa. de Ética em Marketing no Departamento
de Mercadologia da EAESP /FGV

Resposta da RAE

Resposta da RAE

Profa: Lenina,

Profa. Cedlia,

Aí vai a errata de seu comentáric "O Investimento
Estrangeiro na URSS":
"Por erro na leitura das rolunas referentes às taxas
de cdmbic editadas em Ekonomitcheskaia Gazeta,
n' 2, 1989, a nota inserida no Quadro 1, do artigo
acima referido, está incorreta. As taxas oficiais de
cdmbio rorretas são as seguintes:

De fato, a maneira romo aparecem os "créditos" de
autoria na Pesquisa Bibliográfica "A Ética nos
Neg6cios" pode dar margem a ambigüidades.
Esperamos que com a publicação de sua carta cesse
qualquer imprecisão.
Abraços.
Gise/a Goldenstein

RUBLOS

MOEDAS ESTRANGEIRAS
1 Franco Suíço
1 D6/ar Americano
1 Franco Franc€5
1 Marco Alemão
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0,4045
0,6059
0,1003
0,3425

As cartas enviadas à Redação deverão conter o
nome, o R.G. e o endere~o completos do autor. Por
razões de espaço e/ou dareza, a Redação reserva-se o
direito de resumi-las ou publicar apenas seus trechos
mais importantes.

