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Conheça mais sobre as operações financeiras e acesse os links para mais 
informações.

1. ESCAMBO (permuta, troca direta ou troca)
É a transação ou contrato em que cada uma das partes entrega um bem ou presta 
um serviço para receber da outra parte um bem ou serviço em retorno em forma 
de Crédito, sem que um dos bens seja moeda. Isto é, sem envolver dinheiro ou 
qualquer aplicação monetária aceita ou em circulação.
Pontos positivos: não envolve dinheiro; é possível trocar algo que não se precisa 
mais por algo que se esteja precisando muito. 
Pontos negativos: se a outra parte percebe que você precisa muito do objeto a ser 
trocado, pode muito bem exigir um objeto, ou objetos, de maior valor em troca.
Mais informações: http://www.descolaai.com/. Há também várias comunidades 
de trocas no Facebook, muitas vezes esses grupos são para trocas de produtos 
específicos, como instrumentos musicais, livros ou móveis.

2. FIADO (pendura)
Comprado ou vendido a crédito, a prazo. A origem da palavra é “confiado”. Quando 
uma pessoa pede um empréstimo para depois pagar.
Pontos positivos: mantém um bom relacionamento com clientes de longa data, pois 
é uma demonstração de confiança.
Pontos negativos: quem “financia” a compra é o vendedor (é preciso considerar se 
haverá dinheiro em caixa para comprar o produto para reposição do estoque); há 
risco de não receber ou receber muito tempo depois, perdendo um percentual do 
dinheiro para a inflação.

3. CARTÃO DE CRÉDITO
Ao aceitar o pagamento com cartão de crédito, o lojista recebe o valor da venda 
após 30 dias. A taxa cobrada pela operadora do cartão fica entre 3,5 e 5% do valor 
de cada compra. Em geral, as operadoras cobram também uma taxa mensal de 
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manutenção da máquina.
Pontos positivos: Em uma compra a prazo, você consegue o produto ou serviço 
agora e paga por isso depois; simplificar o fluxo do dinheiro, concentrando tudo no 
mesmo dia; acumular pontos e milhas.
Pontos negativos: não ter atenção aos limites; pagar a fatura mínima gera muitos 
juros; uma das maiores taxas de juros do mercado, chegando a quase 15% ao mês 
e 500% ao ano.
Dica: os juros do parcelamento da fatura são menores que o do pagamento do valor 
mínimo.
Mais informações sobre sistemas de cartões de crédito: 
http://www.cielo.com.br/portal/home.html 
http://www.userede.com.br/pt-BR/Paginas/default.aspx

4. CARTÃO DE DÉBITO
Um cartão de débito ou cartão pré-pago é uma forma de pagamento eletrônico 
que permite a dedução do valor de uma compra diretamente na conta corrente ou 
poupança do possuidor do cartão.
Pontos positivos: apenas os recursos disponíveis em conta são gastos; nas compras 
com cartão de débito não incorrem encargos; é mais seguro do que carregar dinheiro 
vivo; você pode utilizá-lo para pagar suas compras em uma loja física ou na internet, 
e pode também usá-lo para sacar dinheiro num caixa automático.
Pontos negativos: se o banco permitir, você pode acabar usando o limite do cheque 
especial, que possui os juros mais caros do mercado.
Mais informações podem ser obtidas no banco onde você tem conta corrente.

5. CHEQUE ESPECIAL
Cheque especial é um empréstimo oferecido pelo banco aos clientes que possuem 
conta corrente. O cliente pode utilizar esse dinheiro quando não tem saldo em sua 
conta. O cheque especial sempre cobra taxas de juros.
Pontos positivos: ter dinheiro disponível mesmo quando não tem saldo em sua 
conta corrente.
Pontos negativos: os juros do cheque especial são os mais caros do mercado. Além 
disso, há bancos que somam o limite do cheque especial na conta do cliente, como 
se fosse parte do saldo do cliente. Assim, o cliente pode acabar utilizando o cheque 
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especial sem se dar conta.
Mais informações: 
http://www.endividado.com.br/faq_det.php?id=6 

6. CREDIÁRIO
Crediário é o parcelamento realizado pelas lojas para que o cliente pague o produto 
em parcelas mensais ao invés de pagar o valor todo à vista. Essas parcelas sempre 
incluem taxas de juros.
Pontos positivos: antecipar uma compra que não poderia ser feita até poupar todo 
o montante necessário; pagar parcelas fixas mensalmente; menor impacto no 
orçamento mensal.
Pontos negativos: paga-se mais pelo mesmo produto ou serviço.
Entenda mais sobre os juros cobrados pelas lojas nas compras parceladas: 
http://www.konkero.com.br/financas-pessoais/organizar-gastos/juros-entenda-o-
que-sao-e-quando-vale-a-pena-pagar-por-eles 

7. MICROCRÉDITO
Microcrédito é um empréstimo de baixo valor concedido a pequenos empreendedores 
e microempresas que muitas vezes não possuem acesso ao sistema financeiro 
tradicional ou não podem oferecer as garantias solicitadas pelos bancos tradicionais.
Pontos positivos: ter acesso a capital com juros mais baixos e com exigências 
menores.
Pontos negativos: o dinheiro só pode ser investido no negócio e é preciso seguir a 
metodologia da organização que oferece o microcrédito.
Cartilha de Microcrédito desenvolvida pelo Banco Central: 
https://www.bcb.gov.br/htms/public/microcredito/microcredito.pdf 
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