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ERRAR É HUMANO. MAS REPETIR OS ERROS É BURRICE 

  

A nota de corretagem abaixo representa o que considero ter sido meu maior  

erro até hoje na Bolsa: compra de PDG. 
  

 

  
Para quem não sabe, a PDG (Poder de Garantir), através de uma série de 
aquisições, se tornou a maior incorporadora do Brasil em 2010. Naquela  
mesma época, a empresa chegou a valer quase R$ 15 bilhões na bolsa. 

  
Ao final de 2010, com algumas dificuldades financeiras e operacionais,a  
situação da empresa começou a piorar e sua ação começou a cair...e cair... 
e cair.... 

  
Em 2013, quando a Vinci Partners (fundo de Private Equity) decidiu voltar à  
empresa que ajudou a fundar, injetando quase R$500 milhões no caixa da PDG, 
muitos (inclusive eu) acreditaram que o turnaround seria bem sucedido, já que  
alguém que conhecia a empresa profundamente estava assumindo as rédeas 
novamente. Doce ilusão. 

  
A dura crise que atingiu o setor imobiliário combinada à uma situação frágil da  
empresa foi um golpe quase que fatal, fazendo com que em 2017 ela pedisse 
recuperação judicial. 

  

https://e.acoesgarantem.com.br/redirect/redirect.aspx?A=R&l=94B213D8-6E5A-471F-9AB4-C7D59BFFB967&u=F34BCB5A-6861-4CBC-AF97-1C49864D84E4


Da data da compra da ação (28/01/2013) até hoje seu preço caiu nada menos que 

99,78%. Até há pouco tempo atrás fazia questão de manter ela na carteira só para 

lembrar como um erro pode custar caro. 

  

Para dizer a verdade, sempre achei que ficar olhando para trás com arrependimentos  

é pura perda de tempo (e de energia): 

 

“Ah, se eu não tivesse comprado...” 

“Ah, se eu tivesse vendido...” 

“Ah, se eu tivesse feito A ou B ao invés de X ou Y...” 

  

Ao invés de se lamentar, acredito que o mais importante é estudar seus erros para 

aprender e não voltar a repetí-los. Afinal, errar é humano, mas repetir os mesmos  

erros é pura burrice. 

  

As principais lições que tirei deste episódio: 

  

1)    Nem tudo o que cai sobe de novo 

2)    Setor de Construção Civil, nem de graça 

3)    Muita atenção com empresas muito endividadas e que crescem muito rápido, 

principalmente via aquisições 

4)    A margem de segurança deve ser maior para empresas que não pagam 

dividendos 

5)    Empresa sem controlador definido, muitas vezes, é como um navio sem capitão 

  

Todos nós estamos sujeitos a errar, mas como diz o ditado “os sábios aprendem com 

os erros dos outros”, dentro do nosso treinamento Jeito Barsi de Investir está 

disponível todos os erros cometidos na minha jornada de investidor, como também os 

erros da Louise Barsi, Fabio Baroni e do próprio Barsi. 

  

Acessando todo o conteúdo disponível no Jeito Barsi de Investir você se torna um 

investidor consciente para tomar as melhores decisões de investimentos e assim 

construir um patrimônio sólido gerador de renda passiva. 
 

  

 

Jeito Barsi de Investir 

Aproveite a oportunidade, faça parte da Turma 9 do Jeito Barsi de Investir  

e transforme o seu futuro financeiro. 
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