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Um compartilhamento 
sincero da nossa 
experiência 
AS TRÊS REGRAS SIMPLES DESTE 
CASO DE TROCA DE SERVIÇOS

(1) a transação direta de dinheiro era 
sempre uma possibilidade aberta no 
acordo; 
(2) desejávamos priorizar outro tipo 
de transação: de energia, de tempo, 
de talento e de comprometimento; 
(3) que estivéssemos atentos à 
satisfação e à alegria gerada e 
sustentada entre os dois lados;



Nem tão pouco renunciamos o mundo material,
muito pelo contrário, nós gostamos de viver uma
vida boa. Não renegamos a cultura que nos
antecedeu e da qual somos frutos em
desenvolvimento contínuo. Honramos este
passado, no que funcionou e no que não
funcionou também, estamos buscando um novo
meio de viver neste mundo e de se relacionar
com trabalho, dinheiro, sexo, família e
comunidade. Marcia já é uma buscadora há
muito mais tempo que eu, inclusive é uma fonte
de inspiração para mim. Ambas já acertaram
muito, mas já fracassaram muito mais vezes. No
entanto, seguimos na busca. Confiantes. 

Encontrar esses novos meios, na nossa visão, tem
a ver um pouco com testar e experimentar, o que
implica em tentativa - erro - tentativa - acerto. No
caso do escambo, nossa experiência foi de
tentativa e acerto, uma sensação de alegria e
leveza que atravessou este processo todo.

Queremos compartilhar este pequeno sucesso
que fluiu baseado na simplicidade do que nos
interconecta: confiança, respeito, prazer,

compromisso e clareza.  

Não somos 
idealistas, nem 
inocentes.
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Enxergamos o dinheiro como parte crucial da
nossa experiência de trabalho e produção. E este
não é um relato de contrariedade ou de crítica ao
modelo vigente, esta é uma história de como foi
nossa experiência pessoal com o escambo:

exercitando nossa capacidade de desapego, nos
provocando a sair do lugar de controle para agir a
partir da ordem e desfrutando de toda potencia
que a confiança é capaz de gerar. Poderia dizer
que usamos tecnologia de ponta, contratos
rígidos e rédea curta. Mas não foi, foi uma
planilha simples, compartilhada na nuvem (uma
releitura do papel de pão), foi olhos nos olhos,

fala direta e transparente, sem mi-mi-mi (uma
releitura do aperto de mão) e regras do jogo
claras, abertas e dinâmicas, ou seja, regras
orgânicas. 

E o dinheiro, 
onde fica?



Estabelecemos um placar de pontos para dar
equivalência às trocas. Cada parte estabelecia a

correspondência dos serviços e atividades em
pontos de forma justa. O episódio era um curso

de aprofundamento da matéria que estuda ciclos
de desenvolvimento e desenho de liderança,

conteúdo organizado por Marcia Lerinna nos
últimos 30 anos, o curso abria um placar de

pontos para cada participante poder ingressar no
curso. A planilha de escambo expressava as

atividades, a quantidade de pontos, os envolvidos
(divididos em formas de atuação: atuação- chave
e atuação-apoio), prazo, competências e status. 

Quer saber 
como?

D E  O L H O  N A

dica
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Para explicar de forma estruturada, vamos
chamar umas das partes de "Lado A" e a outra
parte de "Lado B" sendo que: "Lado A" oferece o
conteúdo e infraestrutura da formação e "Lado B"

quer acesso à formação e ao conteúdo. A
formação oferecida por "Lado A" teve uma
pontuação fixa. O "Lado A" também elencou
atividades e serviços de extrema necessidade e
interesse, bem como uma sugestão de pontos
conforme avaliação de mercado para contratação
destes mesmos serviços. Todos que pertenciam
ao "Lado B" tinham livre acesso para elencar
atividades que estivessem em sinergia com suas
atuações, vontades e capacidades, e ainda,

poderiam contestar os pontos descritos. A lista de
atividades corria desde tarefas simples como
transcrever um texto, passar a limpo um material,
gravar um áudio da aula, filmar trechos da
formação, tirar fotos, cuidar da lista de presença,

cuidar dos materiais de sala, até tarefas de maior
nível de complexidade, como edição de imagens,

configuração de apostila, estruturação de
metodologia, condução de meditações, criação
de materiais gráficos, realização de atendimentos
voluntários. 

Como foi a 
estrutura?



   (1) Você tem algo  
a oferecer? 

(2) Sente-se aberto ao 
sistema de escambo? 

(3) Tem uma lista de 
atividades, serviços ou 

produtos que necessita? 

(4) Tem gente cheia de 
talentos envolvida?

Anota
 

   aí:

Se você disse "sim" para as 4 perguntas,  

você está pronto para iniciar um escambo. 



As pessoas se inscreviam para suas tarefas
indicando se a atuação era do tipo "chave" ou do

tipo "apoio", tudo através da planilha aberta,

indicavam ali também o prazo que estimavam.

Conforme a atividade era indicada em planilha
com status de concluído, um responsável pelo
escambo gerava o "aceite" pela aprovação do
serviço/tarefa ou indicava "necessidade de

ajustes". Assim, tão logo o aceite era gerado, a
pessoa do "Lado B" somava pontuação ao seu
banco de pontos e, ao fim, uma declaração de

quitação do escambo era emitida. 

Atuação-chave:  

quando a atividade solicitada vai de acordo com
seus talentos e competências, além disso, você se
sente absolutamente apto e pronto para conduzir

tanto a execução e quanto a liderança desta
atividade. 

Atuação-apoio: 

quando a atividade te atrai ou te interessa, mas
você ainda não se sente totalmente confortável
em assumir essa atividade sozinho, preferindo

assumir o papel de apoio de outra pessoa. 

Atuação tipo: 
"chave" ou "apoio" 

qual será a sua?



No início as atividades foram disponibilizadas sem
elencar as habilidades requeridas para execução

destas atividades. E isso gerou divergências, porque
cada um entendia a atividade por um ângulo

particular. Num segundo momento, começamos a
lançar junto das atividades qual competência,

talentos e habilidades seriam importantes para
realizar aquela atividade. 

 

 

Competência: 

"Faz com detalhismo e minúcia, acompanha com
critério e identifica com facilidade o erro." 

 

Talento: 

Centramento, organização, paciência e detalhismo. 

 

Habilidade: 

 Conhecimento Avançado da língua Portuguesa. 

Revisão de textos (gramática, concordância, etc). 

 

Competências, 
talentos e 

habilidades 



O segredo não 
está tanto na 

descrição 
sistematizada do 
formato utilizado 

e das ferramentas 
que ancoraram o 

escambo." 

"



Todo processo aconteceu de forma
simples e fluída, respeitando os tempos

e disponibilidades como a
maternidade, o trabalho, as férias, etc.

de cada integrante. O segredo não está
tanto na descrição sistematizada do
formato utilizado e das ferramentas

que ancoraram o escambo. O segredo
parece estar, principalmente, nos

integrantes, na conexão com o
conteúdo, na conexão com a

organizadora do conteúdo e nas inter-

relações. Que saber mais? Descrevemos
abaixo ponto por ponto das premissas

de sustentação deste escambo:  

o processo



(1)  

Vontade genuína  

e Amor 

Tudo partiu da vontade genuína e do amor de
ambas as partes. Queremos dizer que o "Lado A"

tinha profundo amor tanto pelo conteúdo,

quanto pelos integrantes da formação e
também vontade de oferecer a continuidade da
formação e de testar novos modelos de troca. O

"Lado B" tinha profundo amor pelo conteúdo e
pela facilitadora, além da vontade sincera de

estabelecer este compromisso. 



(2)  

Respeito

O elo entre "Lado A" e "Lado B"

transitou sobre a linha do respeito. O
que é respeito aqui? Agir com

integridade, com boa conduta,

identificando e honrando os limites
saudáveis, argumentando e

construindo uma troca justa. 

(3)  

Confiança

A confiança sempre foi o campo de
onde tudo surgiu, se nutriu e floresceu. 

(4)  

Comprometimento
Quando há vontade, amor,  

respeito e confiança,  

há comprometimento, ponto. 



(5)  

Prazer e Diversão
O prazer, a diversão, a alegria eram
por um lado os indicadores de que

os itens mencionados acima
estavam presentes e vivos.  

E por outro lado, era um grande
sentido poder agir a partir deste

lugar e deste humor. 

(6)  

Clareza
Não é porque tratava-se de um escambo, que

a troca não era clara. A clareza atravessou
toda estrutura de pontos apresentada na

planilha, toda condução do banco de pontos
e das quitações, bem como as relações entre
os integrantes que estiveram mais e menos

engajados. Não era favor, era escambo. 



Carta de Quitação
A conclusão do escambo se deu da

seguinte maneira: 

 

Assim que as atividades eram verificadas e
aprovadas pela organizadora do escambo,

uma carta de quitação era emitida. 

síntese do conteúdo da carta:

"É com grande satisfação e alegria que
declaramos a QUITAÇÃO DO ESCAMBO. 

Agradecemos pelo compromisso e pela
parceria amorosa. Para nós é um

privilégio poder quitar um escambo,

um acordo em base de trocas, baseado
em confiança e respeito mútuo." 

dicaD E  O L H O  N A



O interessante do exercício de escambo, é perceber
como a troca entre energia, afeto, talento, tempo,

capacidades, etc. muda quando não envolvemos
diretamente o dinheiro, como se nos tornássemos
mais sensíveis e perceptivos aos fluxos desta troca.

Como se pudéssemos enxergar com mais clareza e
precisão. Uma ótima reflexão.  

Pratique o escambo  

também e depois  

conta pra gente
como foi. 

Este texto foi organizado por Talita e Marcia e só
foi possível pela participação e comprometimento
de: Elise, Heloísa, Jomara, Daniel, Berenice, Carol,
Izabela, Andrea L., Andrea X., Monica, Henrique,

Rugênia, Marcos Eduardo, Jaime, Silvia, Fabiana,

Islane, Marcos, Fabiana e Jaime. 


