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Ao trocar produtos e serviços entre si, empresas conseguem ter mais dinheiro em caixa. 
 
A prática do escambo troca de um produto pelo outro é uma das mais antigas atividades 
econômicas feitas pelo homem antes do uso do dinheiro nas transações comerciais. Mas com a 
ociosidade de produtos e serviços, empreendedores estão retornando à velha prática no século 
XXI. A diferença é que estão usando os clubes de permuta, que reúnem empresas interessadas 
em trocar produtos e serviços sem usar dinheiro.  
 
Um dos clubes de permuta em atividade no Brasil é o Clube ProRede, fundado em 2004 por 
Márcio Lerner. Com 250 empresas associadas nas cidades de Rio de Janeiro e Belo Horizonte, ele 
define a rede como uma ampliação de um conceito. "O dinheiro ajudou a comparar valores e 
reduzir o peso das mercadorias no momento da troca. Hoje, quem movimenta a economia são os 
produtos e serviços. O dinheiro deixou de ser um meio circulante", afirma. 
 
Segundo o International Reciprocal Trade Association (IRTA), instituto internacional que fomenta 
a permuta, este mercado movimentou em 2005 cerca de US$ 80 bilhões ao ano, em todo o 
mundo. O Brasil, segundo Lerner, ainda está engatinhando no mercado de trocas, mas possui 
grande potencial de crescimento. "No Brasil, são negociados com o sistema de permuta R$ 15 
milhões ao ano. O mercado deve crescer cerca de 8% ao ano e temos uma projeção que em 10 
anos atinja a marca de R$ 100 milhões", avalia Lerner.  
 
Para reunir os associados e apresentar o projeto para novos candidatos, a ProRede organizou 
anteontem sua primeira feira de permutas, no Rio Othon Palace, em Copacabana, Zona Sul do 
Rio. Os organizadores estimam que 500 empreendedores tenham visitado os estandes de 20 
associados. 
 
Membro da rede de trocas desde 2005, Alexandre Florez, sócio da Siacom Design e Publicidade, 
defende o projeto. De participantes já se tornaram a agência de publicidade que atende a 
ProRede. "O sistema é interessante para os empreendedores iniciantes, que possuem estrutura 
enxuta e custos apertados. Dinheiro em caixa é algo que o pequeno empreendedor não tem", 
explica Florez.  
 
Outra empresa que participou da feira foi a Mica, que fabrica cartões postais de propaganda e 
participa do Clube de Permutas ProRede há um ano. Valeria Loro, designer da marca, lembra que 
a prática já era adotada pela empresa informalmente, com lojas e restaurantes.  
 
Entre os novos associados, o professor e franqueado da rede Wizard de idiomas, Jackson Leite 
também já utilizava a prática informalmente, mas a idéia do clube atraiu o empreendedor, que 
administra sete unidades no Rio de Janeiro. "Funciona como um clube de vantagens para os 
empreendedores, que estabelecem uma operação de ganha-ganha entre os membros do clube ". 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 7 abr. 2006, Carreira, p. B18. 
 


