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Recursos de Tecnologia da Informação servem para consolidar a troca de produtos sem a 
interferência da moeda tradicional, que é substituída por valores virtuais. 
 
Troca, permuta ou mesmo escambo são sinônimos que não remetem apenas à forma de 
comércio de mercadorias praticado na antigüidade. Esse modelo nunca saiu de moda na 
economia. Mas, hoje, reaparece com mais ênfase, tornando-se bastante comum no 
empreendedorismo, mesmo não sendo muito divulgado. Reina em todo o mundo como uma 
promissora maneira de efetivar negócios entre empresas. Muitas se organizam e fazem parte 
de redes de permuta, criando ambientes de negócios gerenciados, principalmente, por meio da 
internet. Vale trocar de tudo, desde produtos até serviços, e, geralmente, não é utilizado 
nenhum tipo de dinheiro real nas negociações. As exceções ocorrem apenas quando não existe 
alternativa, como para tabelar ou ter melhores comparativos de preços. No caso, a saída é 
usar uma moeda que possui apenas valor virtual. 
 
Calcada em uma necessidade no passado, a moeda de troca, atualmente, é utilizada com 
objetivos mais específicos. Também o de sobrevivência, é claro. Essa é uma maneira de deixar 
a inadimplência ou resolver dificuldades financeiras temporárias, mas é possível, por exemplo, 
reduzir custos fixos, escoar estoques ociosos, reservar caixa para despesas emergenciais e 
abrir novos mercados. Quem optar pela permuta, ao invés do dinheiro, tem ainda outro 
benefício. É isento do recolhimento da CPMF, pois não realiza operações bancárias.  
 
É nos Estados Unidos que a permuta mais se desenvolve. O conceito é difundido e posto em 
prática, por lá, há mais de 25 anos, sempre proporcionando um incremento nas vendas para o 
negócio. No mundo, o escambo movimenta US$ 10 bilhões por ano. No Brasil, a troca de 
produtos e serviços alcançou, em 2006, a cifra de R$ 20 milhões e trouxe benefícios para mais 
de mil empresas do país. “As permutas nada têm de inusitadas. Elas são, sim, uma forma 
criativa e altamente lucrativa para lidar com ociosidade e excesso de estoque”, diz Márcio 
Lerner, fundador do Prorede, clube de permutas, sistema que permite a troca de produtos e 
serviços entre profissionais e empresas. 
 
A permuta realizada pelo clube permite transações entre os associados por meio de uma 
moeda virtual, chamada Crédito (equivalente a R$ 1). Um empreendedor troca produtos ou 
serviços por Créditos e depois os utiliza para adquirir novos produtos ou serviços. Há quem 
ganhe oferecendo serviços de advocacia, por exemplo, para uma empresa de logística. Dando 
continuidade, adquire móveis de escritório com os créditos que recebeu. Se precisar, a loja de 
móveis pode contratar a de logística, fechando o ciclo.  
 
O objetivo do negócio, de acordo com Lerner, é simples: trocar algo de que se necessita por 
aquilo que se possa oferecer, normalmente o que se tem em excesso como estoque parado. 
No Prorede, desde a criação, já foram viabilizadas mais de 1.500 transações em permuta. 
Participam da rede empresas de mídia e entretenimento, hotéis, restaurantes, gráficas, 
brindes, bebidas, editoras, fornecedores de materiais de construção, universidades, 
transportadoras, etc. “Todos os setores podem se beneficiar das permutas multilaterais que 
promovemos. São permitidos produtos e serviços que obedecem às leis”, diz. 
 
A desaceleração econômica do país serviu de contexto para a criação do Prorede. Conforme 
Lerner, foi observando a dificuldade de acesso ao crédito e do alto valor dos juros cobrados 
que surgiu a oportunidade de fundar o negócio em maio de 2004, no Rio de Janeiro. “O 
Prorede foi criado com a missão de estimular a economia através da utilização de um meio 
circulante complementar, muito mais barato e altamente disponível: os estoques parados e a 
capacidade de produção ociosa de empresas de todos os portes e setores.” 
 
Mas foi preciso se empenhar na busca de subsídios (informações) para a consolidação do 
projeto. Na concepção do modelo, ele realizou uma pesquisa de mercado. As fontes foram 
executivos e empresários que opinaram sobre a sustentabilidade de negócios baseados no 
conceito de permuta.  



“Após resposta positiva, iniciei a implantação do empreendimento enquanto me aprofundei em 
novas pesquisas, feitas via internet, para preparação do plano de negócios. Li inúmeros artigos 
e me baseei especialmente na experiência da indústria norte-americana de permutas”, diz. 
 
O Prorede funciona apenas no ambiente virtual, embora conte com escritórios físicos e equipe 
próprios para manutenção e gerenciamento em três Estados: Rio de Janeiro (sede), Minas 
Gerais (aberto em agosto de 2005) e Santa Catarina (em novembro de 2006). Hoje, possui 
cerca de 300 empreendimentos associados como Sign Outdoor, Unicarioca, rádio Paradiso FM, 
Águas Minalba, Globalbev e Rede de Hotéis Othon. Em termos de viabilidade econômica, a 
empresa se mantém por meio de receitas provenientes de taxas de administração, sobre 
negócios promovidos, e de anuidades dos associados da rede. “No ano passado, atingimos o 
ponto de equilíbrio financeiro da empresa, conforme havíamos planejado desde a criação do 
negócio”, diz Lerner. 
 
O fundador do Prorede descarta a barreira cultural como dificuldade de atuação nessa área de 
atividade. “Por incrível que pareça, não foi grande, o que se esperaria para negócios 
inovadores. Ao contrário, as empresas se estimulam muito com a possibilidade de fazer 
negócios aproveitando o que têm disponível como moeda de troca.” Para ele, a maior barreira 
é formar uma equipe qualificada e mantê-la sempre motivada. 
 
Para garantir a segurança e ganhar a confiança dos usuários, o crescimento da rede se dá, 
majoritariamente, por indicação. É a forma encontrada por Lerner para que os negócios sejam 
honrados com qualidade e conforme contratados. “Em última instância, o Prorede garante a 
transação (exatamente igual a uma emissora de cartões de crédito). A confiança é conquistada 
a cada transação bem-sucedida que promovemos, conferindo credibilidade à nossa marca.” 
 
Na avaliação de Lerner, a boa aceitação do mercado permitiu que a rede crescesse 
rapidamente, desde que foi criada. Em 2004, o volume movimentado foi de cerca de R$ 30 
mil. No ano seguinte, passou para R$ 160 mil. Em 2006, fechou com uma movimentação de 
R$ 2 milhões, treze vezes maior do que 2005. “As metas para o futuro continuam ambiciosas. 
O Prorede pretende dobrar o volume de negócios em permuta movimentado em sua rede a 
cada ano, pelos próximos cinco anos, oferecendo os benefícios das permutas a um número 
cada vez maior de empresas e contribuindo para o desenvolvimento econômico do país”, diz. 
Para se associar ou obter mais informações sobre o Prorede, acesse 
www.clubeprorede.com.br. 
 
Troca de valores 
 
Sem dinheiro no bolso, mas com a chance de adquirir novos produtos pela internet. 
 
Gastaldi e Futaki: permuta começou com acervo das coleções da infância“O grande barato é 
trocar”, diz Marcelo Gastaldi, sócio-fundador do portal Xcambo (www.xcambo.com.br. O 
publicitário, de 26 anos, que também atua nas agências de propaganda AMD Comunicação e 
Brigada 266, juntamente com Sadao Futaki, 29, resolveram criar um site que funciona como 
ambiente virtual de trocas. O motivo: encontraram uma nova oportunidade de negócio, 
baseada na experiência pessoal e profissional, e na demanda da prática da permuta, 
principalmente via internet. “Muitas vezes, não se tem idéia do valor que um produto 
(encostado por falta de uso) possa ter para outra pessoa.” 
 
Gastaldi sempre foi um ávido colecionador desde criança. Na necessidade de se desfazer ou 
adquirir coisas novas, tentou vender uma parte da tranqueira que guardava em casa. São mais 
de cinco mil gibis, três mil cartões (figurinhas) de basquete, bolas de basquete, caixas de 
fósforo, coleção de isqueiros... É uma infinidade de objetos, tem até coleção de coleção. Mas 
foi muito difícil chegar ao usuário final que realmente estivesse interessado. “O que acontece é 
que acaba sempre parando em um intermediário que são os sebos, brechós e antiquários, por 
exemplo. São pessoas que compram para revender, mas os preços são muito abaixo do valor 
da coleção, e isso passa a não ser interessante.”  
 



No seu entender, faltava um canal de centralização de interessados. Sempre acabava caindo 
em fóruns de discussão ou em comunidades de sites de relacionamento, como o Orkut e o 
Myspace. “Mas esse não era um canal muito rápido. Postava uma mensagem, e passava uma 
semana para alguém me responder, e também não tinha nenhuma garantia de quem estava 
na outra ponta da negociação”, diz Gastaldi. “No caso das coleções, não tem muito mercado 
para venda, é muito mais na base da troca. E falei com Futaki que devia ter muita gente na 
mesma situação que eu.” 
 
Dono da agência de tecnologia e web chamada Simple Brasil, Futaki enxergou mais longe e 
teve certeza que podia ajudar. O conhecimento adquirido em desenvolvimento de sistemas e 
projetos para internet o tornou responsável pela área de TI e novas tecnologias do Xcambo. “O 
site nasceu de uma necessidade minha, mas como ele gostou da idéia pela possibilidade de 
ampliar o negócio, começamos a levar o projeto com mais seriedade, até como plano de 
negócios.” 
 
Fizeram uma busca na internet, e na época não tinha nada semelhante. A maioria dos portais 
funcionava na base da compra e venda. Foram dois anos de pesquisa para aprimorar o 
projeto. Finalmente, lançaram uma versão beta em julho de 2006 só para conhecidos e 
amigos, apenas para teste. “Acabou vazando, saiu em diversas mídias, e aí não parou mais. 
Tivemos que fazer melhorias já com o portal no ar. Mas a versão oficial já funciona desde 
outubro.” 
 
O Xcambo é um portal fechado. Semelhante ao gmail, funciona apenas com convite para 
garantir a segurança e confiança entre os usuários. Desse jeito, também auxilia no controle 
interno de todos os cadastrados. “Conseguimos fazer um mapeamento de cada um dentro do 
portal como se fosse uma árvore genealógica”, diz Gastaldi. Ou seja, sabem quem convidou 
cada usuário. Depois de receber o e-mail-convite para conhecer o portal, a pessoa pode, se 
quiser, efetuar o cadastro preenchendo os campos com nome, senha e CEP.  
 
Em seguida, é feito o cadastro dos produtos para o escambo, que vai ajudar na hora de 
apresentar alguma proposta. Assim, não é preciso cadastrar a cada vez que quiser oferecê-lo 
para permutas. Se ocorrer troca, o produto sai de sua lista de cadastrados e passa para outra, 
dos que trocou. Assim, todas as outras propostas são automaticamente canceladas, o que é 
uma boa para não receber mais propostas depois que aquele produto em questão já tiver sido 
trocado.  
 
A busca é a principal ferramenta do portal. O sistema faz uma varredura no banco de dados e 
lista quais são os usuários mais próximos. “É possível refinar a busca para encontrar alguém 
de sua rua ou até de seu prédio.” A criação de categorias, subcategorias e parte de descrição 
do produto, podendo colocar até seis fotos, possibilitou buscas em duas vias. Além da 
tradicional, por usuário, cep ou produto, o usuário pode, ao invés de ir atrás do produto, 
procurar alguém que queira o seu, por exemplo. “Na próxima versão do portal, vai ter 
melhorias como vídeo, filme comercial de seu produto ou um jingle, ficando mais interativo.” 
 
Os jovens empreendedores também preparam uma versão em inglês do site, para lançar ainda 
este ano, e provavelmente uma em espanhol e outra em chinês, já que o portal não é 
exclusividade dos brasileiros. Possuem alguns usuários do Chile, da Inglaterra e do Canadá. 
“Temos vários perfis de usuários do portal, desde colecionadores até adolescentes que não 
possuem poder de compra porque não têm grana no bolso, mas têm muitos produtos para 
trocar. São consumidores compulsivos”, diz.  
 
Há também aqueles com interesse em produtos específicos. “A pessoa não vai comprar um 
casaco de pele, bota para gelo e picareta que serão usados apenas uma vez em uma 
expedição para a Patagônia, por exemplo. Ou aqueles que querem adquirir um produto novo, 
mas que querem conhecer o produto, fazer um test-drive antes de comprar um novo.” 
São mais de quatro mil produtos em fase de negociação no site, sem contar os que já foram 
trocados. Na maioria, são aparelhos eletrônicos como videogames, celulares, MP3 players, 
dvds, cds.  
 



Também tem livros, automóveis, barcos e até imóveis. Há alguns inusitados, por exemplo, 
jacaré empalhado, chopeira motorizada e um crânio de gaivota do Chile. O Xcambo possui 
uma política de não cadastrar produtos proibidos, que são vetados pela legislação vigente no 
país. Os usuários têm à disposição uma ferramenta de denúncia caso ocorra algum tipo de 
delito, chamada de vigilância orgânica. “Como não envolve moeda nem dinheiro virtual, os 
usuários não têm muito receio de colocar um produto para troca. Acabam sendo muito mais 
abertos a esse tipo de serviço do que um serviço de compra e venda”, diz Gastaldi. 
 
Como não possuem nenhum tipo de publicidade convencional de web como banner e pop-ups, 
a estratégia foi criar uma alternativa para o portal ser auto-sustentável. “Haverá patrocínios 
por categoria ou página, com um planejamento de mídia diferenciado, e vamos trabalhar em 
cima de logística, que será oferecida opcionalmente por meio de um sistema pago.” Hoje, as 
partes envolvidas decidem como vai ser feita a troca, normalmente correios e empresas de 
logística. “Vai continuar sendo livre, mas com o opcional de entrega.” Em vista das 
perspectivas, o Xcambo está à procura de novos investidores. 
 
Moeda social 
 
Vantagens da economia solidária, que não está focada no lucro. 
 
Os jovens Fabiano Bondia, de 24 anos, que trabalha com desenvolvimento de sistemas para 
web, e Paulo Capra, 25, estudante de Ciências Sociais, encontraram na permuta uma maneira 
para diminuir a dependência da moeda corrente. O projeto criado no final de 2004 não visa ao 
lucro nem utiliza dinheiro oficial. A proposta do site Excambo (http://excambo.ourproject.org) 
é um meio para facilitar a troca de serviços e produtos. “Os seus usuários podem ter uma 
pretensão de lucro, mas o Excambo em si não trabalha nessa lógica. Ele está inserido no 
movimento de economia solidária”, diz Capra. 
 
Capra já freqüentava um clube de trocas em Porto Alegre, mas que funcionava de maneira 
presencial. A experiência o motivou a concretizar o projeto. Juntamente com Fabiano e outros 
colaboradores, elaboraram um sistema de trocas pela web, na tentativa de colocar esses 
clubes que já existem há algum tempo no país dentro de um ambiente virtual. “Acho que os 
principais produtos são serviços como editoração, auxílio em informática, etc. Não tem nada 
muito surreal... O serviço um pouco diferente é auxílio em culinária.” 
 
O site funciona de forma semelhante ao Mercado Livre, que faz leilões virtuais. Os produtos e 
serviços são cadastrados por cada usuário e ficam em exposição, se houver interesse podem 
fazer diferentes propostas para efetuarem as trocas. É possível também um usuário 
cadastrado (que tenha um negócio) utilizar o espaço para criar uma rede de contatos de 
serviços. “Tentamos trabalhar como um grupo de afinidades, os usuários que já se encontram 
no projeto vão convidando outros ao serem convidados, que recebem um código que o 
inserem no site”, diz Capra.  
 
A partir disso, ele já está cadastrado, mas para receber a moeda virtual que circula no site 
(Excambits, que possui equiparidade com o Real), vai precisar cadastrar um produto ou 
oferecer um serviço de valor igual ou maior do que 10 Excambits. “Acho que é um movimento 
duplo de convidar pessoas conhecidas, e a lógica da economia solidária que está por trás 
acaba atraindo pessoas com ideais semelhantes”, diz Capra. 
 
Mesmo tendo caráter solidário, os jovens enfrentam algumas dificuldades para manter a 
credibilidade das transações. Um exemplo é que alguns usuários cadastram produtos ou 
serviços com valores distorcidos. “Como temos a opção de cadastrar o produto e cobrar ‘x’ 
valor em Excambit, e um valor em reais para cobrir custos de envio, alguns acabam 
cadastrando ao contrário, mais em reais e menos em Excambits”, diz Capra.  
 
Com o intuito de resolver situações como essa, a administração é aberta a todos os membros 
de forma horizontal. “Existe uma lista na qual as pessoas que participam do grupo estão 
cadastradas, então, se algo está errado, é discutido em grupo”, completa Bondia.  



Também foi implementado um sistema de qualificações do usuário, que serve como uma 
espécie de histórico de ações. Na opinião dele, isso auxilia na melhora da qualidade dos 
produtos oferecidos e dos serviços prestados, e no aumento da confiança entre usuários para 
efetivar a troca. 
 
A hospedagem do site e a taxa anual do registro do domínio foram cedidas pelo Ourproject, 
portal que apóia iniciativas baseadas em software livre. Todo o sistema criado é desenvolvido 
por meio de trabalho voluntário. A perspectiva é ampliar a troca de serviços entre outros 
grupos do Brasil. Atualmente, possui em torno de cinqüenta usuários cadastrados de Minas 
Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo e Bahia. 
 
A troca de mercadorias há tempos consolidou-se como necessidade de consumo. Hoje, 
diferente da prática realizada durante os primórdios do comércio, é utilizada mais como um 
canal alternativo para alcançar rentabilidade. É certo que funciona e traz muitas facilidades nas 
transações. Também ganha espaço a moeda social, de cunho igualitário, usada para a 
distribuição de renda e proporcionar maior acesso às inovações e novidades do mercado. As 
perspectivas caminham para novas lógicas monetárias, segundo o livro chamado Onde está o 
dinheiro? Pistas para a construção do Movimento Monetário Mosaico, coordenado por Camilo 
Ramada. 
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