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Ebook sobre as trocas de bens e de serviços entre profissionais
Como utilizar as permutas entre empresas para tornar uma PME duradoura e crescente
Num contexto de crise económica e financeira, a troca de bens e de serviços sem uso de dinheiro
(“Barter”) prospera no mundo do negócios:


500.000 empresas em todo o mundo pertencem a uma rede de trocas entre empresas,



estas empresas permutam anualmente 12 a 14 mil milhões de dólares,



20% das PME suíças e das empresas do Fortune 500 praticam este tipo de comércio.

A internet e o surgimento da economia colaborativa facilitaram a prática das trocas entre
profissionais, que pode agora ser realizada de forma multilateral em plataformas on-line.
A troca entre profissionais é ao mesmo tempo:


um modo de financiamento alternativo que permite pagar as compras da empresa sem
dinheiro e melhorar a tesouraria,



um instrumento complementar de comércio e de marketing que traz novos clientes e
parceiros e fideliza a clientela,



uma ferramenta para valorizar o capital da empresa.

Os especialistas estimam que as empresas podem aumentar o seu volume de negócios de
3 a 5% praticando as trocas entre empresas.
Todavia, as trocas entre empresas são ainda pouco usadas em Portugal, apesar das dificuldades
financeiras encontradas pelas empresas portuguesas.
É por isso que a ex&co editou um ebook destinado às
empresas e associações portuguesas a fim de compreender
melhor as permutas de bens e de serviços entre profissionais
e de conhecer os seus benefícios.
O ebook apresenta:


o funcionamento da troca entre empresas,



o mercado da troca B2B,



15 benefícios para as organizações,



10 conselhos para evitar as principais armadilhas,



exemplos práticos de utilização das trocas entre
empresas nos 15 setores de atividade.

Para saber mais
Primeiro site de trocas de bens e de serviços entre profissionais em Portugal, a ex&co é uma rede
inovadora, acessível e duradoura destinada a desenvolver um novo modelo económico e
financeiro baseado na cooperação e na reciprocidade.
Com a ex&co, os profissionais portugueses praticam a troca de bens, produtos, serviços e
competências sem utilizar dinheiro. Baseada num sistema de crédito mútuo, permite-lhes
obterem o que precisam sem comprometer a sua tesouraria.
A ex&co é ao mesmo tempo:


Uma rede social que conecta líderes para facilitar negócios e parceiras,



A troca moderna num mercado on-line e inovador, com uma moeda colaborativa,



Um modo alternativo de comércio através de permutas multilaterais de bens e de serviços.

A aspiração da rede ex&co é ser útil à sociedade e trazer um valor acrescido ao território, a nível
económico e social, colocando a economia colaborativa ao serviço dos agentes económicos.
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