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Página Linha Onde se lê Leia-se 

8 24 dos Mercados Financeiras dos Mercados Financeiro 

9 17 dos que não a seguem das que não a seguem 

13 13 ~ G(x, y : α) ~ G(y, z : α) 

13 18 ~ G(x, y : α) ~ G(x, z : α) 

13 25 ~ G(x, y : α1) ~ G(x, z : α1) 

13 26 ~ G(x, y : α2) ~ G(x, z : α2) 

15 8 EU(Wc) E[U(Wc)] 

15 13 Kanheman Kahneman 

16 19 foco desse estudo foco de seu estudo 

21 1 Kahnemam Kahneman 

32 12 do fundo A do fundo A’ 

38 18 volatidade da diferença volatilidade da diferença 

59 23 após o cálculo para o cálculo 

60 17 
composição dos títulos 

apresentam a descrição desses  

composição dos fundos 

apresentam a descrição dos 

101 19 1998, Brown 1998; Brown 

101 28 recomendações quando utilizada 
recomendações favoráveis 

quando utilizada 

Página 132: como a interpretação está repetida com a do 3º parágrafo, excluir 4º 

parágrafo que inicia com “A influência favorável...”.  

Página 134: na tabela 33, trocar o tipo IbX por IbI. 
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Página 148: na seguinte bibliografia Castro, B. R., & Minardi, A. (2009). Comparação 

do desempenho dos fundos de ações ativos e passivos. Revista Brasileira de Finaças, 7, 

pp. 143-161, corrigir parte do nome do periódico escrito como Finaças para Finanças.  

Página 149: na seguinte bibliografia Cremers, K. M., & Petajisto, A. (2009). How active 

is your fund manager? A new meaure that predicts performance. Review of Financial 

Studies, 22(9), pp. 3329-3365, corrigir a parte do nome do trabalho escrito como  

meaure para measure. 

Página 151: na seguinte bibliografia  Kanheman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect 

theory: An analysis of decision under risk. Econometrica, pp. 263-291, corrigir o nome 

do autor escrito como Kanheman para Kahneman. 

Página 152: na seguinte bibliografia Sousa, A. F., Luporini, C. E., Almeida, C. M., & 

Pagliardi, O. (1997). Análise empírica do desempenho dos fundos mútos de ações 

brasileiros. Caderno de pesquisas em Administração, 1(4), pp. 11-25, corrigir a parte do 

nome do trabalho escrito como fundos mútos para fundos mútuos. 


