


mpresários modernos po-
dem fechar bons negócios 
sem necessariamente de-
sembolsar dinheiro. O es-
cambo, também chamado de 

permuta, deixou de ser uma transa-
ção do passado e ganhou novos con-
tornos para atender a uma demanda 
de empreendedores que passaram a 
utilizá-lo como uma forma eficiente 
para atender a necessidades mútuas. 

Com esse propósito, uma agência 
de publicidade que precise de um 
móvel para escritório pode pagá-lo 
com a produção de uma campanha. 
O fabricante de móveis para escri-
tório, por sua vez, pode adquirir tí-
quetes de refeição de um restaurante 
para os seus funcionários trocando-
os por mesas ou cadeiras, e assim por 
diante. Já na área de prestação de ser-
viços, o conserto de equipamentos 
eletrônicos, como computadores ou 
máquinas de fotocópias, pode ser 
trocado pelo serviço de limpeza ou 
de segurança de empresas espe-
cializadas. Ou seja, fazer um bom 
negócio pode ser mais fácil do que 
se imagina. 

E é esse modelo de negócio, batiza-
do de permuta B2B, que tem ajudado 
principalmente pequenos e médios 
empresários a reduzir o estoque e a 
utilizar a completa capacidade de pro-
dução para viabilizar investimentos 
sem comprometer o fluxo de caixa. 
"Toda empresa tem capacidade de 
produção ociosa. Com a permuta é 
possivel agregar novos clientes e obter 
produção e serviços sem impactar o 
caixa", diz Marco Del Giudice, geren-
te comercial da Tradaq, uma rede de 
permuta, criada há 10 anos. 

O principal papel de empresas 
como a Tradaq é intermediar a tro-
ca entre os empresários, com a van-
tagem de permitir a realização da 
permuta multilateral, ou seja, duas 
instituições não precisam, necessa-
riamente, trocar produtos e serviços 
entre si. Elas podem acumular bônus 
e trocá-los por outros itens que su-
pram suas necessidades. 

Para isso, cada serviço ou produto 
oferecido pelas empresas vale pontos. 
Esses pontos tornam-se uma espécie 
de moeda virtual, e os empresários 
podem acumulá-los e trocá-los pela 
prestação de serviço de qualquer em-
presa atendida pela rede. Por exem-
plo: um hotel que tem baixo índice 
de ocupação pode "vender" diárias. 
Em troca, recebe créditos em uma 
moeda alternativa, com a qual pode 
comprar qualquer produto ou serviço 
disponibilizado por outras empresas 
da rede. "Quanto maior o número de 
companhias na rede, maior a liqui-
dez", diz Del Giudice, que atualmente 
trabalha com 1.200 empresas, com-
cinco mil produtos catalogados, em 
São Paulo e Campinas. "Em breve, va-
mos expandir nossos negócios para 
o Rio de Janeiro", completa. 

Outra rede de permuta, um pou-
co mais recente, é a Clube Prorede. 
Fundada em 2004, ela opera nos 
estados do Rio de Janeiro, Minas 
Gerais e Santa Catarina, com cer-
ca de 400 empresas associadas. A 
rede também ajuda as empresas a 
escoarem estoques que os canais 
convencionais não absorvem mais 
a preço de mercado, oferecendo uma 
alternativa, complementar ou não, 
a políticas de desconto. Assim como 



na Tradaq, a venda é revertida em 
créditos que ficam armazenados na 
conta corrente do cliente no sistema. 
Esses créditos podem ser utilizados 
para comprar Inúmeros produtos e 
serviços disponíveis na rede. 

"A modalidade de escambo por 
meio das redes é crescente. A permu-
ta será um meio de pagamento com-
plementar ao dinheiro e cada vez mais 
representativo na economia brasileira 
e mundial", argumenta o diretor exe-
cutivo da Prorede, Marcio Lerner. 

Mas não é apenas a simples troca 
de produtos e serviços que a partici-
pação desse tipo de rede gera como 
vantagem. Os associados também 
passam a ter mais visibilidade diante 
de eventuais clientes, com os quais 
podem estabelecer relacionamentos 
comerciais futuros em dinheiro vivo. 



"A permuta ajuda a otimizar a parte 
ociosa do cliente e estimula novos 
negócios que não aconteceriam de 
outra forma", opina Nádia Nunes, 
diretora comercial da Permute, rede 
com 600 empresas associadas. 

Entre as vantagens da adesão 
a essa modalidade comercial, Ná-
dia menciona o fato de não existir 
inadimplência, bem como o fato de 
a permuta, por si só, ser uma espécie 
de desconto chamado lucro margi-
nal. É uma forma de comprar sem 
gastar dinheiro, já que as compras 
são pagas com o próprio serviço da 
empresa. Ela acrescenta um ponto 
crucial: a preservação do fluxo de 
caixa, acompanhada da exposição 
da marca a um número grande de 
novas empresas. "Na permuta, você 
consegue a venda mais fácil e utiliza 
o crédito na aquisição de produtos 
que iria comprar, deixando de gas-
tar", ressalta. 

>Eu recomendo! 
Entre os que já participaram des-

se tipo de negociação e aprovaram 
o negócio está Sérgio Ambrosino, da 
rede de móveis Global Mobilínea. Ao 

colocar no mercado uma nova linha 
de cadeiras para escritório, ele não 
incluiu na planilha de custos os gas-
tos com o coquetel de lançamento. 
Para isso, recorreu a uma das empre-
sas associadas a uma rede de per-
mutas e, assim, não desembolsou 
nenhum real com a festa. "O dinheiro 
fica guardado", conta o empresário. 

A academia de ginástica Compa-
nhia Atlética também está entre as 
empresas clientes da Tradaq. De acor-
do com o presidente da rede, Richard 
Bilton, a academia enxergou nesse 
modelo de negócio uma oportunidade 
de parceria que poderia render ótimos 
frutos às partes envolvidas. "Nossa en-
trada na rede propiciou a matrícula de 
novos clientes, gerando mais volume 
a ambas as empresas", frisa. 

Já a diretora de marketing do es-
paço de eventos Vila dos Ipês, Flávia 
Abramovay, troca o aluguel do salão, 
na Vila Leopoldina, em São Paulo, pe-
los serviços de uma gráfica. "Em algu-
mas épocas do ano não temos mui-
tos eventos e nós aproveitamos para 
conquistar novos clientes com essas 
trocas", diz ela, que sempre recorre à 
permuta para adquirir material de 
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>Opinião de especialistas 
O professor de empreendedorismo 

do Insper, Marcos Hashimoto diz que 
o escambo é indicado principalmen-
te para as pequenas empresas que 
têm pouca capacidade de alavanca-
gem financeira. "As pequenas preci-
sam sacrificar um pouco a margem 
de lucro para fazer a troca, mas no 
fim os ganhos compensam", afirma o 
professor. Antes de fechar negócio, é 
importante conferir se há proporção 
entre o valor dos serviços prestados. 
"Qualquer distorção pode gerar per-
das e problemas de relacionamento", 
explica. 

Já o diretor-técnico do Sebrae-SP, 
Carlos Alberto dos Santos, ressalta 
que aderir a uma economia não mo-
netária é uma "estratégia defensiva 
que não deve ser o objetivo de nenhu-
ma empresa". A meta, reforça, deve 
ser a boa gestão financeira. 

"Sem prejuízos de alternativas 
pontuais, como a permuta, a estra-
tégia não pode ser se afastar da eco-
nomia monetária, do dinheiro", pon-
dera. Ou seja, as permutas servem 
para gerir o excedente de produto ou 
capacidade de produção ociosa, mas 
não como o coração do negócio, a 
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