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Be more productive with
memoQ & Language
Terminal
As you probably learned already, it's no longer enough to be a good translator.
If you are a freelance language professional, you have to work with different
tools, manage your own projects and business as well: keep in contact with your
customers, create quotes, track your various jobs, deadlines and payments, archive
projects, and many other tasks. memoQ & Language terminal were designed to help
you with all these.
memoQ translator pro is a CAT-tool, which was designed by translators for
translators, and it increases productivity and quality for all those who perform, edit
and review translations.
If you are new to memoQ, you may download the full-featured 45-day free trial
version from https://www.memoq.com/downloads
Language Terminal is a free project management platform for freelance translators.
Working with Language Terminal you can create quotes, monitor projects and
payments, and manage your translation projects – no matter which CAT tool you are
using. Set up your free account at https://languageterminal.com/
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CARTA DO
PRESIDENTE

Olá, pessoal!
Estamos todos da Diretoria e outros colaboradores da ABRATES cuidando dos
muitos detalhes do nosso VIII Congresso. E “muitos detalhes” não é mera força
de expressão. Por exemplo, recebemos mais de 150 propostas de palestras!
Vocês não imaginam a dificuldade que é deixar de escolher alguma: são TODAS
propostas muito boas. Aguardem um Congresso com muita palestra imperdível,
com palestrantes muito competentes e um networking inesquecível.
No meio tempo entre uma tarefa e outra da organização do Congresso, estamos
sempre procurando alguma nova oportunidade de parceria, algo novo para postar
em nossas páginas no Facebook, alguma maneira de divulgar melhor nossa
profissão e alguma forma de oferecer mais valor a nossos associados.
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Renato Beninatto - Vice-presidente
renato@abrates.com.br
Paula Ianelli G. Luiz– 1ª Secretária
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Dayse Boechat – Tesoureira
tesouraria@abrates.com.br
Ricardo Souza – 2º Tesoureiro
ricardosouza@abrates.com.br
Petê Rissatti
Editor-chefe
Carolina Caires Coelho
Editora adjunta
Camila Fernandes
Revisora
Dener Costa
Diagramador

Endereço: Av. Graça Aranha, 145 sl 404B
Centro - Rio de Janeiro
Telefone: 55 21 3577-3018
E-mail: secretaria@abrates.com.br
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Temos recebido algumas mensagens de pessoas pedindo que a ABRATES
intervenha no mercado em diversas áreas, principalmente, no que diz respeito a
valores. Infelizmente, esta não é uma área em que possamos atuar de forma muito
direta, o que podemos fazer, e fazemos com frequência, é promover a valorização
do profissional associado, a conscientização de quem nos contrata sobre o valor
agregado pelo linguista profissional. São ações que nem sempre aparecem para os
associados, mas que certamente trazem uma melhor visão sobre como funciona
nosso mercado. Entre essas ações, podemos citar as conversas com outras
associações, com compradores de tradução e, principalmente, com as universidades.
Em dezembro, estive em Brasília, na UnB, palestrando sobre as grandes dúvidas
de quem está no início da carreira. Minha palestra foi sobre informações básicas,
mas que muitos professores não saberiam responder por estarem há muito tempo
fora do mercado. Foram dicas sobre como se manter informado, como abordar
clientes, a importância do networking, entre outras. É importante que os novos
profissionais entrem no mercado com bom conhecimento não apenas sobre as
técnicas envolvidas no ofício, o que aprendem na universidade, mas que também
saibam como valorizar seu conhecimento. Esta é uma forma de evitarmos que mais
e mais pessoas aceitem, por falta de informação, os famosos “peanuts”, e joguem
o valor médio da remuneração para baixo.
Em março, esta mesma palestra será apresentada na Uninove de São Paulo, e
devo apresentá-la também na UERJ, a convite do professor Ebal Bolacio. Caso
você tenha alguma universidade para indicar em sua região, agradecemos. Enviem
mensagem para a Daniele (secretaria@abrates.com.br).
A Revista que você tem em mãos é a primeira totalmente elaborada pela nova equipe,
pessoas extremamente dedicadas e competentes. Petê Rissatti, mesmo estando na
Casa de Tradutores de Looren, na Suíça, continua cuidando de tudo, juntamente
com a Carolina Caires Coelho, a Flávia Souto Maior, a Camila Fernandes e o Dener
Costa. Agradecemos à equipe que iniciou os trabalhos, em especial, a Adriana
Sobota e Mônica Reis. Obrigado pela dedicação de todos vocês. A ABRATES fica
cada dia melhor por poder contar com a ajuda de seus associados.
Grande abraço e fiquem atentos: a ABRATES sempre tem novidades!
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Contagem regressiva para o
VIII Congresso da Abrates
O VIII Congresso Internacional da Abrates
já está marcado para os dias 25 a 27 de
maio de 2017, no Centro de Convenções
Rebouças, em São Paulo. Para quem
ainda precisa de um "empurrãozinho"
para tomar a decisão de participar do
maior evento de tradução e interpretação
da América Latina e aprender muito com
minicursos e palestras, aumentar seu
networking, reencontrar colegas e conhecer
gente nova, pedimos para que alguns
colegas que participaram de congressos
anteriores relatassem sua experiência. A
partir do dia 6 de fevereiro você já poderá se
inscrever para o congresso. Como manda
a tradição, o primeiro inscrito para o VIII
Congresso da Abrates ganha a inscrição
o IX Congresso da Abrates, em 2018. E
uma novidade: quem compartilhar no
Facebook o evento do Congresso no
momento do pagamento da inscrição,
concorrerá à devolução do valor pago.
Lembramos que associados Abrates têm
desconto na inscrição, além de todos os
outros benefícios que a associação oferece.
Nos vemos em maio!
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Depoimentos
Eu estive no VII Congresso da Abrates, no Rio de Janeiro. Sou intérprete e tradutora de Português-Espanhol e
Espanhol-Português. Fui ao Congresso em representação da AATI - Associação Argentina de Tradutores e Intérpretes.
Fiquei impressionada com a quantidade de salas e com os temas tratados. Estou feliz porque o relacionamento da
AATI com a ABRATES está crescendo. Neste ano, vou participar do VIII Congresso da ABRATES junto com outras
colegas da Comissão Diretiva da AATI.
Gabriela Cetlinas, tradutora e intérprete espanhol-português, membro da Comissão Diretiva da AATI – Associação
Argentina de Tradutores e Intérpretes
Depois de graduar-me no curso de Letras, Tradutor e Intérprete, trabalhei como tradutora em uma empresa durante 13
anos e, desde 2014, atuo como autônoma. A participação no Congresso da Abrates foi muito importante e proveitosa
para atualizar-me sobre o mercado e novas ferramentas de tradução, além de poder trocar informação e experiência
com outros tradutores. É uma ótima oportunidade de reciclagem profissional.
Juliana Kobayashi, tradutora japonês-português
O congresso da Abrates é o ápice dos eventos de tradução do Brasil. Profissionais de renome, troca de experiências,
minicursos, networking e, claro, meus adorados sorteios. É um momento de celebração, de alegria, mas,
principalmente, de profissionalização.
Thiago Araujo é gateiro vitalício e tradutor há 10 anos, tendo criado mais de 5 gatos e localizado mais de 80 jogos
O Congresso da Abrates é uma oportunidade para trocar experiências, rever amigos, conhecer novos colegas, e
sempre se surpreender positivamente.
Em 2007 fui ao congresso pela primeira vez. Na época, eu cursava Teoria do Teatro e já me encaminhava para a
tradução teatral, e como foi maravilhoso ouvir Bárbara Heliodora!
Em 2014, participei do Congresso como palestrante e fiz parte da mesa sobre Tradução Literária com a Regina Lyra e
os adoráveis amigos do Ponte de Letras. Duas experiências inesquecíveis!
Cláudia Soares Cruz, tradutora literária inglês-português, especializada em tradução de teatro e roteiros
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Saúde e bem-estar
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Ah, as resoluções
de Ano Novo...

B

asta passar o período de festas e somos atro-

naquela agenda 2017 novinha ou no “bullet journal”

pelados por artigos em jornais e revistas, em

que acabou de chegar pelo correio.

mídias sociais de todos os tipos, falando so-

bre resoluções de Ano-Novo, mudanças de hábitos,

Vencendo a preguiça

como se alimentar melhor e perder os quilinhos ex-

Infelizmente, ninguém pode vencer nossa preguiça

tras das ceias. Piadas à parte, esse período realmen-

por nós. Não existe fórmula mágica, apenas

te nos inspira a melhorar, a deixar para trás hábitos

algumas ideias e adaptações que podem nos

ruins, a limpar tudo — da mesa de trabalho às pastas

nortear. Por exemplo, normalmente somos mais

do computador e aos armários. Algumas mudanças

preguiçosos depois de comer e dormir. É o que

são pontuais, outras requerem mais empenho. Me-

acontece com você? Tente começar uma atividade

lhorar a qualidade de vida é uma das que requerem,

em outros momentos ou quando você sabe que

sem dúvida, uma dedicação maior. Pode não ser fá-

está um pouco mais disposto. Quer fazer algo por

cil, mas não é impossível. Dá para chegar lá. Afinal,

conta própria, mas está convencido de que odeia

são resoluções para um “ano novo”, não para o mês

exercícios? É inevitável, nesse ponto, surgir uma

que vem. Todos queremos ser saudáveis, ter dispo-

lista colossal de desculpas. Não está conseguindo

sição, estar em boa forma. Qual é o empecilho? Ven-

vencê-las sozinho? Passe o trabalho duro para outra

cer a preguiça, se convencer de que será benéfico,

pessoa. Faça parte de uma equipe; há várias delas,

achar tempo, encontrar a motivação adequada.

de corrida ou caminhada, já formadas. Crie um time
próprio, com um vizinho, colega, parceiro ou, ainda,

O que você espera com a mudança?

recrute um amigo mais experiente ou contrate um

Anote o que pretende alcançar com a mudança.

profissional. Existem hoje até alguns aplicativos

Concentre-se em metas realistas; não precisa ser

coordenados por treinadores profissionais que

terminar a próxima São Silvestre, mas, talvez, diminuir

não só contêm treinos e orientações prontas, mas

o colesterol, entrar de novo naquela antiga calça

também se comprometem a acompanhar você

jeans, não entrar em pânico no próximo apagão ao

durante todo o processo (por exemplo, ATIVITAL,

olhar para a escada do prédio ou ficar com as costas

para iOS e Android).

inteiras doloridas depois de uma noite apagando

Hábitos e positividade A essência para vencer o

um incêndio tradutório. Deixe anotado seu objetivo

sedentarismo, mudar de vida e aumentar o bem-
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estar baseia-se em três pontos: a valorização do

o próximo mês. Inclua em sua rotina pequenos

mínimo, a regularidade e a variação. E a dura

passos que possam ser executados com facilidade

verdade é que somos, em última instância, os

e que gerem satisfação (sim, isso acontece!),

únicos responsáveis pela mudança em nossa

acabando por criar a regularidade, o segundo pilar

vida. Nada acontece sem exercícios regulares e

para a mudança. E, talvez, o fator mais importante

cuidados com a alimentação. Assim, temos que

para que você mantenha o hábito por muito tempo:

nos equipar com uma mentalidade positiva. Fazer

Divirta-se! Se um programa estiver sendo um

uma programação é fácil. Não é necessário treinar

peso para você, não tenha medo de tentar algo

horas a fio logo de início, planeje uma mudança

novo. Se um caminho não deu certo, não desanime,

simples, de 10 minutos. Opte pelas escadas

experimente outro. Treinar sozinho não funcionou?

quando possível, faça agachamentos enquanto

Arrume companhia. Ioga é chato? Que tal uma aula de

vê TV. Isso é valorizar o mínimo. Criar o hábito é

boxe? Adora correr, mas, com esse calor, prefere se

fundamental para o sucesso. Se você não pode

refrescar? Nade. Aqui está o terceiro ponto, a variação.

fazer exercícios todos os dias, comece com uma

Dessa forma, você corre o sério risco de se apaixonar

frequência menor, porém constante. Lembre-se,

por algo inteiramente novo e ainda mudar de vida,

essa é uma resolução para um ano novo, não para

ganhando saúde e novos amigos no processo.

Por Cristiane Tribst
Cristiane Tribst é uma engenheira que virou tradutora técnica há mais de 20 anos. Casada, mãe das gêmeas Estela e Geórgia, tenta conciliar a
vida de tradutora em home office, a constante falta de tempo, com a luta para vencer a preguiça e o sedentarismo. Meio nerd, extremamente curiosa,
adora pesquisar, ler e mexer com tecnologia, além de não recusar uma boa série de televisão.
Contato: cristiane.tribst@gmail.com
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Ser tradutor não é
só traduzir

Ano novo, vida nova! Pelo menos na teoria, a gente

por cervejas artesanais e o jeitinho certo para chegar

pensa assim. Vêm aquelas resoluções de ano novo,

até o público-alvo e vender o peixe — bom, neste

parar de fazer isso, começar a fazer aquilo… Mas e

caso, a breja.

os seus objetivos profissionais para 2017, quais são?

Pensando por esse lado, eu também não atuo

Conversando recentemente com o meu pai,

diretamente nas áreas em que me formei. Tenho

ele achou graça que o meu irmão tenha feito

certificado profissional em Processamento de Dados,

uma faculdade e passado a atuar em uma área

que obtive com o diploma do ensino médio, antes de

completamente diferente. Lembrei que, sem a

me formar em jornalismo na faculdade. O que isso

formação dele em jornalismo e publicidade, a nova

tem a ver com tradução? Não é lá tanta coisa, mas

empresa que ele abriu talvez não fosse tão bem das

os conhecimentos de informática me ajudaram a me

pernas logo no primeiro ano de abertura. O segredo

especializar em traduções na área de tecnologia, e

é que meu irmão uniu o útil ao agradável: a paixão

a formação em jornalismo aprimorou minha redação
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na língua materna, que é a ferramenta mais básica

atividades profissionais assim como você encontra

de qualquer tradutor.

tempo para cuidar de sua saúde e espairecer com

Além disso, no curso de Processamento de

entretenimento, passatempos, esportes e afins.

Dados, nós tivemos uma matéria especial sobre

Recomendo que procure cursos de administração

organização de empresas, cujo objetivo era ajudar

de empresa e finanças pessoais. No início, invista

os alunos de 15 a 17 anos a compreenderem como

apenas seu tempo e procure cursos virtuais gratuitos,

funcionava o ambiente empresarial, já que o objetivo

como os oferecidos pela Khan Academy, Coursera,

seria encontrar emprego em uma empresa e prestar

edX ou aqueles disponíveis nas universidades

serviços de TI. Lembro-me daquelas aulas como

estaduais onde você mora. Reservando poucos

se fosse hoje, pois a nossa professora prestava

minutos por dia, poucas horas por semana, você

bastante atenção aos detalhes e se concentrava

vai poder explorar algumas ideias para melhorar as

mesmo na parte da “organização”, falando sobre

suas atividades profissionais. Mais adiante, vale a

cada peça que se encaixa no quebra-cabeça de

pena investir em cursos pagos, porém acessíveis,

uma empresa.

para se aprofundar e aprimorar ainda mais a saúde

Com isso na cabeça, acho que inconscientemente

dos seus negócios.

comecei a aplicar aqueles conhecimentos na criação

Lembre-se de que ser tradutor não é só traduzir.

de meu próprio negócio. Claro que não temos o

Você precisa saber como se organizar para

organogama quilométrico de uma multinacional,

poder atender bem à clientela e crescer como

mas,

apenas

microempresa (mesmo que no momento esteja

dois funcionários fixos e vários colaboradores

registrado como autônomo, pois a mentalidade é

independentes, também é necessário nos organizar

a mesma!). Outros componentes para a fórmula

para andar nos trilhos.

do sucesso no ano novo também incluem a

como

pequena

empresa

com

Reitero a pergunta: quais são seus objetivos

diversificação das suas atividades, assim você não

profissionais para 2017? Se ainda não estabeleceu

coloca todos os ovos na mesma cesta, e aquelas

nenhum, ainda dá tempo. Pense em tudo aquilo que

técnicas certeiras para vender o seu peixe de

você quis fazer pela sua carreira “quando sobrasse

maneira eficaz. Mas essas dicas ficam para as

tempo”. Agora lembre que essa coisa de “sobrar

próximas colunas.

tempo” não existe. Encontre tempo para as suas

Feliz 2017!

Por Rafa Lombardino
RAFA LOMBARDINO é tradutora e jornalista brasileira e vive na Califórnia desde 2002. É a autora de "Tools and Technology in Translation
— The Profile of Beginning Language Professionals in the Digital Age", baseado na aula que ministra no curso de extensão da Universidade da
Califórnia em San Diego. Rafa trabalha como tradutora desde 1997 e, em 2011, começou a colaborar com escritores autopublicados para traduzir
seus livros para português e inglês. Além de atuar como curadora de conteúdo no eWordNews, um blog coletivo sobre tradução e literatura,
ela também dirige a Word Awareness, uma pequena rede de tradutores profissionais, e coordena o Contemporary Brazilian Short Stories (CBSS),
projeto que promove a literatura brasileira em todo o mundo. Para receber mais dicas de produtividade, acesse o canal da autora no YouTube.
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Atualizando o
sistema para 2017
Aproveite o rito de passagem para criar seu próprio momento de
"‘atualização do sistema"’

N

ada como um bom primeiro de janeiro para

Para quem é intérprete no Brasil, o mês de

recomeçar, dar um reboot, iniciar um novo

janeiro é também quase sinônimo de baixa

capítulo. O ano está apenas começando, e

temporada. Há poucos congressos e eventos

(clichês à parte) o prodigioso reinício é realmente

similares, e muitos de nossos clientes estão

uma ótima oportunidade para renovar as energias,

em férias. Claro que é uma oportunidade que

reavaliar os hábitos e refletir sobre nossas atividades

precisamos aproveitar para tirar férias e descansar

como profissionais.

também — a interpretação exige um enorme
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esforço mental e físico, e é essencial recarregar

Se precisar de um pouco de inspiração, leia A

as baterias (ver item 10!) —, mas isso não quer

mágica da arrumação, de Marie Kondo (Sextante,

dizer que não possamos aproveitar esta época

tradução de Marcia Oliveira).

do ano para unir o útil ao agradável e fazer uma

Ela

sugere

separar

suas

papeladas

e

bela faxina mental e física: reciclar conhecimento,

dispensáveis afins em três categorias: o que você

aprender coisas novas, viajar. Para aqueles que

usa atualmente, o que será necessário por um

(como eu) têm enorme dificuldade em se impor

determinado período de tempo e o que precisamos

metas sem um prazo predeterminado ou algum

guardar para sempre. Tudo o que não entrar em

cliente esperando a entrega, aqui vai uma lista

nenhuma das três categorias, jogue fora! A regra

rápida com dez sugestões de como aproveitar as

é pegar em cada papel/objeto apenas uma vez e

férias e começar o ano com o pé direito.

decidir seu destino imediatamente.
Não se assuste caso se empolgue com a

1. Faça uma faxina no escritório
Quem nunca encontrou a mesa de trabalho
entulhada de papéis, folders de eventos, cartilhas e
cartões de visita por todos os lados?
Prevalece o consenso de que um espaço de trabalho
limpo e organizado em geral nos ajuda a pensar
melhor; a bagunça tira o foco e a concentração
(a não ser que seja a sua bagunça, organizada
meticulosamente do seu jeito, mas sempre há o

arrumação e queira seguir as outras dicas de Marie
Kondo para atacar armários, guarda-roupa, cozinha
etc. Que comece o expurgo!

2. Atualize glossários e recursos
Muitos colegas têm uma enorme pilha de papéis,
folders, apostilas, glossários etc. dos eventos nos
quais trabalharam. Que tal aproveitar para organizar
tudo isso e começar a colher os frutos desse
conhecimento acumulado?

que melhorar, não é verdade?) Então, por que não

12

começar com uma limpeza geral? Em vez de cair

Não sobra muito tempo durante o ano para atualizar

naquela armadilha de achar que tudo é importante

nossos arquivos pessoais, e a gente acaba deixando

e acabar só refazendo as mesmas pilhas de papéis

essa parte “administrativa” de lado. Eu, por exemplo,

em outra ordem, faça uma limpeza de verdade.

mantenho uma planilha do Excel com todos os

Sem dor, sem glória. O momento é o de se livrar do

eventos que fiz, então o primeiro passo seria atualizá-

instinto dos Acumuladores (está aí uma série de TV

la com os eventos recentes que ainda não tive tempo

que ninguém quer protagonizar) e perder o medo de

de colocar lá. Depois disso, descarto todo o material

jogar qualquer coisa fora porque pode ser útil algum

promocional. Nada de guardar kits com informações

dia, em algum momento, em algum contexto. Admita

e folders que não têm utilidade após o evento. Tudo

que acabou juntando coisas que mal usou e que

com terminologia útil vai para a minha pasta de

nunca mais vai usar e desapegue.

glossários, e termino o processo revisando minhas
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anotações de terminologia e atualizando meus

intérpretes possam ter mais fôlego, dicção mais

glossários (no meu caso, hospedados no Google

clara, tom e timbre mais agradáveis. Aproveite as

Docs para facilitar o acesso e o compartilhamento

férias para treinar sua voz ou marcar uma sessão

com colegas).

com um fonoaudiólogo.
Para quem quiser começar a melhorar a voz

3. Relaxe (de verdade)

com mais tranquilidade em casa, aqui tem uma lista
super prática de exercícios muito simples que você

Nada melhor que relaxar o corpo e a mente

pode fazer sem muito planejamento.

depois de uma boa faxina na casa. A meditação
e o relaxamento reduzem o estresse, aumentam a
concentração e a clareza mental, ajudam a trazer

5. Trabalhe sua competência
linguística

calma e até melhoram o sono. Para quem não é
adepto da prática, há várias formas simples de

Por mais que tenhamos contato diário com

começar que rendem resultados quase imediatos.

nossas línguas de trabalho, nem sempre temos

Eu gosto muito das “meditações conscientes” (do

o tempo necessário para aprofundar, reciclar ou

inglês mindful meditations): são exercícios guiados

expandir nosso domínio dos idiomas com os quais

de meditação, perfeitos para quem quer meditar

trabalhamos (ou outros). Aproveite as férias para ler

sem ter que pensar muito e que ajudam a relaxar

livros e revistas, assistir a filmes ou documentários,

ou dormir. Este link oferece vários exercícios

fazer aquele curso específico que você estava

interessantes (em inglês, mas há exercícios em

namorando há um tempo ou encontrar outras formas

espanhol também).

de imersão/aprendizado.

O YouTube oferece uma infinidade de vídeos com

para dormir melhor, como este. Divirta-se!

6. Recicle seu conhecimento
profissional

4. Afine seu instrumento

Mesmo um intérprete profissional com bastante

exercícios de relaxamento, música para meditar e

experiência tem muito o que aprender com cursos
A voz é o instrumento de trabalho mais crucial

de interpretação. No dia a dia não temos muita

do intérprete. Confiamos nela para transmitir

oportunidade de parar e avaliar o nosso trabalho,

mensagens, significados, emoções e a segurança

receber feedback sincero e qualificado sobre

de que sabemos do que estamos falando (não

nosso desempenho ou conversar com colegas e

necessariamente nesta ordem de importância).

professores sobre a parte técnica do que fazemos.

Alguns cursos de interpretação incluem treinamento

Por isso, uma ótima pedida para as férias é fazer

de voz, oferecendo exercícios para que os

um curso de reciclagem. Uma boa opção é o HiIT
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(http://www.versaobrasileira.com/), mas há outros

como ciências, línguas, TI, negócios, meio ambiente

cursos similares feitos para profissionais experientes

e muito mais, mas há vários outros “concorrentes”

(oferecidos em janeiro justamente para poder

que também oferecem materiais e aulas. A maioria

acomodar intérpretes profissionais que têm mais

dos cursos são em inglês, o que é ótimo para quem

tempo livre na baixa temporada) e cursos para

quer aprimorar o idioma enquanto estuda uma

intérpretes iniciantes também. Vale a pena ficar de

nova área de interesse ou recicla uma antiga, mas

olho nas associações profissionais de intérpretes

também há recursos em espanhol e português.

e tradutores, que sempre divulgam workshops

Um MOOC brasileiro é o Veduca, que oferece até

mundialmente

certificado dos cursos, mas há outras opções, como

reconhecidos que vêm com frequência ao Brasil

o Eaulas da USP e a Unesp Aberta (que na verdade

dar cursos, como Andrew Gillies, Helen Campbell,

não são MOOCs, não há certificado ou tutoria, mas

Michelle Hof e outros.

as plataformas oferecem uma série de aulas on-line

interessantes

com

instrutores

Há também uma miríade de excelentes recursos

sobre diversos assuntos).

on-line para treinar sem sair de casa, incluindo
repositórios de discursos em várias línguas e
separados por grau de dificuldade. Dê uma olhada

8. Adquira novas habilidades ou
experiências

nos links a seguir se quiser saber mais:
https://webgate.ec.europa.eu/sr/

Outra boa alternativa para sair de nossa zona de

http://www.speechpool.net/en/

conforto e ao mesmo tempo relaxar e se divertir

http://www.un.org/webcast/ga.html

é aprender algo novo. Faça um curso, visite uma
exposição, aprenda a fazer stand-up paddle, busque

7. Faça cursos on-line

um serviço voluntário. Ou faça algo completamente
diferente. As opções variam de cidade para cidade,

Nada mais gostoso do que fazer um curso

mas a internet é o melhor lugar para começar.

puramente pelo prazer de aprender: aproveite o ano

Escolha algo que lhe apeteça e vá em frente!9.

novo para expandir seus conhecimentos ou explorar

Inspire-se para buscar a felicidade

novos horizontes. Graças aos MOOCS (Massive

dos

livros

mais

interessantes

que

li

Open Online Courses, ou “Cursos On-line Abertos

recentemente foi Projeto Felicidade (em inglês, The

de Grande Escala”), temos acesso a aulas das

Happiness Project), de Gretchen Rubin (Sextante,

mais renomadas universidades do mundo, como

tradução de Patrícia Azevedo). Leia um trecho aqui:

Stanford, Princeton e Harvard, de forma gratuita.

http://www.esextante.com.br/media/upload/

Uma das plataformas mais conhecidas é o Coursera,

14

Um

livros/A_coragem_de_ser_imperfeito_Trecho.pdf

um portal que oferece uma vasta seleção de cursos

Rubin se dedicou a estudar o que nos deixa mais

on-line gratuitos de diversas universidades em áreas

felizes e planejou um ano inteiro para identificar suas
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resoluções e transformá-las em comportamentos

absolutamente nada: se desligar dos compromissos,

concretos. Para quem quiser seguir o mesmo

das mensagens, do e-mail e deixar o dia determinar

caminho da autora, o livro oferece várias ferramentas,

o nosso ritmo (já ouviu falar do Nadismo?) E quando

incluindo planilhas para ajudar no planejamento e

se cansar de fazer nada, quem sabe você não se

dicas de como manter suas resoluções.

anime a dar uma olhada nesta lista e começar algum
novo projeto?

10. Pratique a arte de fazer
absolutamente nada

É isso! Aproveite o rito de passagem para criar
seu próprio momento de “atualização do sistema”,
curta bastante o momento de merecida paz, e feliz

Às vezes, a melhor maneira de relaxar é fazer

ano novo!

Por Alexandra de Vries
Alexandra de Vries é tradutora e intérprete de português, inglês e holandês com mais de 15 anos de experiência. Formada em Estudos
Europeus pela Universidade de Amsterdã, Alexandra começou a trabalhar com tradução e interpretação no terceiro setor, especializando
em projetos de capacitação do terceiro setor no Brasil, e na área de turismo e gastronomia. Hoje, trabalha com uma grande diversidade de
clientes no Brasil, Europa, Estados Unidos e Canada e os mais diversos assuntos, como segurança pública, educação, arte e cultura. É membro
da Abrates e da American Translators Assocation (ATA). Atualmente, Alexandra está cursando o segundo ano do Mestrado de Interpretação de
Conferências, na Universidade de York, em Toronto, Canada.

Nosso objetivo principal ao participarmos de eventos da área da Tradução é encontrar os usuários do Wordfast e
ouvir suas necessidades e expectativas, além de ajudá-los a aproveitar melhor os recursos da ferramenta conforme
as características específicas do trabalho de cada um. No Congresso da Abrates deste ano, por exemplo, tivemos
diálogos muito interessantes com colegas tradutores sobre as possibilidades de integrar o programa em contextos
profissionais nos quais ainda é pouco utilizado, como na tradução juramentada, na tradução para legenda e mesmo
na tradução literária. Acreditamos que ouvir os usuários nos ajuda a alcançar uma parte de nossa missão: ser o
software de memória de tradução mais fácil de usar do mercado. Quanto à outra parte — fazer uma ferramenta
acessível —, conseguimos cumpri-la oferecendo um desconto de 50% para os tradutores do Brasil (ampliado para
55% para os participantes do congresso) e disponibilizando a opção de usar nossa versão on-line gratuita, o Wordfast
Anywhere. Foi um prazer patrocinar o congresso da Abrates e poder aproveitar essa oportunidade de encontro,
compartilhamento de ideias, aprendizado mútuo e também, é claro, diversão! Muito obrigado à Abrates pela parceria,
e parabéns pelo sucesso do evento!

www.wordfast.com
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Ferramentas

Ano novo,
ferramenta
(quase) nova

P

ara a SDL, o ano de 2017 começou oficialmente

esse tipo de correspondência em sequências

no último 17 de novembro, quando a versão

truncadas, o que resulta em maior aproveitamento

mais recente da ferramenta de tradução

(leverage) da TM, mesmo em segmentos muito

assistida por computador (TAC) Trados Studio foi

longos. Os segmentos, tanto no texto como na TM,

lançada. Algumas novidades foram divulgadas para

passam a ser analisados em “pedaços” e não em

aumentar nossa ansiedade pelo lançamento, sendo

sua totalidade.

as principais os recursos AdaptiveMT e upLIFT, que
vamos explorar neste editorial.

Fragment

Recall,

que

oferece

sugestões

de

A tecnologia upLIFT parece especialmente

correspondência diretamente da TM, caso não haja

prática para o tradutor. No passado, no Trados

correspondências superiores a 75% (que seriam

Studio, a correspondência (match) feita entre o texto

100% ou fuzzy matches), e Fuzzy Repair, que

sendo traduzido e memória de tradução costumava

oferece sugestões de correspondência a partir de

ser baseada nos segmentos completos, após uma

outras fontes confiáveis, como Termbases e MT, com

análise da sequência de caracteres do texto e da TM.

o intuito de “consertar” de uma maneira automática

Isso ainda é realidade para algumas ferramentas TAC.

as correspondências fuzzy.

Uma vez que a sequência de caracteres influencia

É interessante ressaltar que esse é um recurso

o resultado da correspondência, segmentos longos

que pode ser habilitado ou desabilitado na

tenderiam a ter baixo aproveitamento, tanto no caso

ferramenta, e que a análise de fuzzy matches pode

de segmentos do texto a ser traduzido quanto no

sofrer influência quando o recurso está habilitado.

de segmentos longos já armazenados na TM. É

Lembre-se disso ao analisar um texto ou ao receber

importante lembrar que qualquer diferença na

uma análise feita por uma agência para um possível

sequência de caracteres, uma pontuação diferente,

projeto de tradução, pois o aproveitamento indicado

por exemplo, significa um percentual provavelmente

nos números pode ser mesmo ilusório e trazer

bem menor de correspondência.

consequências ao tempo de trabalho necessário e

Com o upLIFT, o Trados Studio consegue fazer

16

O upLIFT se divide em dois recursos, a saber,

ao valor a ser pago.
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A interface parece um ponto negativo da

mostra os resultados do Trados Studio apenas como

tecnologia upLIFT, que pode ficar desordenada,

ferramenta TAC, não comparando o desempenho dos

com informações demais vindas de todos os lados.

dois sistemas AdaptiveMT. O resultado apresentado

Outro recurso que nos interessa observar é o

indica ganho de produtividade máximo de 39,5%

AdaptiveMT, um motor de machine translation que

com Lilt. Considerando que a tecnologia de MT é

promete aprender com as correções do usuário

parecida, podemos estimar um ganho parecido com

e assim gerar traduções automatizadas com o

o AdaptiveMT do Trados Studio 2017.

estilo único do tradutor. Em vez de treinar o motor

Para utilizar o recurso AdaptiveMT no Trados

sempre que quiser fazer correções, como é feito em

Studio, o tradutor deve iniciar uma assinatura na

sistemas baseados em estatística (SMT), o modelo

plataforma Language Cloud da SDL, podendo

AdaptiveMT aprende em tempo real, no momento

escolher o perfil que melhor atende a suas

em que as correções são feitas.

necessidades, com volume de tradução variando

Uma

distinção

simplista

modelos

de 400 mil caracteres a 1 milhão de caracteres. No

AdaptiveMT e Neural Machine Translation (tradução

primeiro caso, o plano é gratuito e inclui um único

automatizada

dos

motor AdaptiveMT e acesso a motor genérico de MT.

pesquisadores e grandes empresas em machine

Há a possibilidade de usar dicionários ou ter acesso

translation no momento) é a interação. O NMT tem

a motores específicos de MT segundo a área de

um funcionamento complexo com o motor treinado

especialidade, como automotivo ou TI, em outros

e não prevê interação com o tradutor. O mesmo não

perfis pagos (preço inicial de US$ 10 por mês).

neural,

a

dos

principal

aposta

ocorre com o AdaptiveMT, que dispensa o treino e

No caso do Lilt, o plano gratuito tem um limite de

aprende em tempo real, “observando” as correções

15 mil palavras por mês e também dá acesso a um

feitas pelo usuário, e aproxima-se muito da SMT

motor genérico de MT. Os planos pagos dão acesso

atual em termos de análise da base de dados (no

a motores específicos de MT, com preço inicial de

caso do AdaptiveMT, o texto sendo traduzido serve

US$ 24 por mês.

como base de dados, e as correções do usuário
funcionam como um treino).

português e português brasileiro na página em que

É inevitável a comparação com o Lilt, uma
plataforma

na

nuvem

que

É interessante notar que a SDL faz distinção entre

oferece

informa os pares de idiomas e motores específicos

machine

disponíveis. No caso do LILT, a informação sobre

translation interativa e adaptativa e que também

idiomas inclui somente português, sem indicação

dispensa o treino prévio. É o mesmo modelo do

da variante. Além disso, o motor genérico no Trados

Trados Studio. No site do Lilt, há um estudo de caso

não está disponível para português no momento.

com uma comparação que parece estar se tornando

Uma última diferença que queremos apontar é

obsoleta — a comparação de produtividade ao usar

que a plataforma LILT está toda na nuvem, enquanto

Lilt e Trados Studio. O estudo de caso, contudo,

o Trados Studio deve ser instalado localmente,

17
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embora o recurso AdaptiveMT funcione também

Há outras novidades no Trados Studio 2017, como

em nuvem. As duas empresas prometem sigilo e

a possibilidade de Drag and Drop de arquivos para

proteção dos textos que passam por seus serviços.

traduzir, Clique com o Botão Direito para inverter

Parece que a principal vantagem ao comparar as

a direção do par de idiomas e a possibilidade de

duas ferramentas adaptativas é o fato de o Trados

unir segmentos mesmo quando há “hard returns”.

Studio oferecer um ambiente de auxílio à tradução

São novidades que prometem economia de tempo

mais abrangente do que o LILT, com os recursos

e algumas “milhas” de uso do punho, evitando

de memória de tradução, Termbase, Autosuggest e

assim problemas de saúde por esforço repetitivo.

agora upLIFT. Todos esses recursos nativos do Trados

Mas é bom lembrar que alguns recursos já estavam

combinados ao AdaptiveMT sugerem ganhos altos

disponíveis em outras ferramentas TAC, apenas com

de produtividade. Além disso, considerando que o

outro nome. Parece que o Trados está finalmente se

Trados Studio é uma das principais ferramentas TAC

atualizando. Especificamente sobre a AdaptiveMT,

do mercado, é possível utilizar a tecnologia de MT

estamos ansiosos para ver o português disponível

em um único programa, e não ter três programas

no motor genérico.

diferentes, que raramente conversam entre si.
Um programa de MT que dispensa treino prévio
pode ser convidativo para quem nunca testou a

E você, tradutor? Sua resolução de ano novo inclui
se manter atualizado em termos de ferramentas?
Feliz Ferramenta Nova e votos de muito trabalho!

tecnologia, pois pode ser usado por tradutores que
não têm uma base de dados (memória de tradução)
de tamanho considerável, necessária para sistemas
que exigem treino. Nesses sistemas, a qualidade da
tradução automatizada sugerida será equiparável
ao volume de dados que alimentou o motor. E,
quanto mais dados, mais tempo de treino. No caso
do AdaptiveMT, há ganho de tempo por não haver
a necessidade de esperar pelo treino, podendo ser

Para saber mais:
GREEN, Spence. “Lilt vs. SDL Trados:
Productivity Pilot Study”. 2 mar. 2016. <
https://www.lilt.com/files/casestudy.trados.pdf
>. Acessado em 5 jan. 2017.
VASHEE, Kirti. “Lilt :- An Interactive &
Adaptive MT Based Translator Assistant or
CAT Tool”, blog Empty Pages. 10 nov. 2016.
< http://kv-emptypages.blogspot.pt/2016/11/
lilt-interactive-adaptive-mt-based.html >.
Acessado em 5 jan. 2017.

usado imediatamente.

Por Michele Santiago
Michele Santiago é tradutora e revisora nos pares EN>PTBR e SPA>PTBR. E especialista nas áreas de medicina, farmácia, negócios e
informática e uma entusiasta da tecnologia aplicada a tradução. Mestre em Tradução pela Universidade do Porto (Portugal), com dissertação
sobre Tradução Automática, Especialista em Tradução no par EN>PT pela Unibero e Bacharel em Letras Inglês-Português pela USP. E associada
da Abrates e da ATA.
Contato: michele@santiagotranslations.com http://www.santiagotranslations.com/
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O QUE FAZER COM
O DINHEIRO QUE
SEPARAMOS PARA
INVESTIR – PRÓXIMOS
PASSOS
Tá, consegui guardar aí uma grana… E agora?
No artigo anterior, falei da economia que podemos

seu banco, clique em um fundo e analise-o. Haverá

fazer pelo lado da receita (quando você ganha mais

um prospecto disponível ou algum outro documento

do que gasta — a situação ideal) e pelo lado da

oficial que mostre a carteira daquele fundo,

despesa (principalmente quando você não ganha

rendimento histórico e outros dados.

mais do que gasta ou não consegue economizar —

Só que o banco cobra uma taxa de administração

sugeri algumas coisas, dê uma olhada no número 2

para aplicar o seu dinheiro… Aí, o Tesouro Direto

da Metáfrase!). O ideal, claro, é atacar a economia

aparece para ajudar a nossa vida. É muito fácil

pelos dois lados — aumentar a receita (ou sua

investir — vou dar o serviço no final do artigo. Vamos

disciplina) e simultaneamente reduzir a despesa,

eliminar o intermediário!

enxugar onde for possível.

Só para dar um “gostinho”: vamos pegar os R$

Como vimos, na redução da despesa, sugeri

300/mês que consegui economizar no exercício

alguns cortes e terminei com esta frase: “Ah! Mas,

do artigo anterior. Acessando o link http://www.

Adriana, R$ 200 — 300 por mês não dá para nada…”.

tesouro.fazenda.gov.br/tesouro-direto-calculadora,

Sabe aqueles fundos DI que o gerente do

podemos ver que há uma lista com todos os títulos

banco insiste em vender? Pois é, ele é basicamente

do tesouro, vencimento, rentabilidade, valor mínimo

formado por Letras ou Notas do Tesouro Nacional.

etc. Ótima página para começar a entender os

Pode olhar — vá até a página de investimentos de

meandros do Tesouro Direto.
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Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais
2026 (NTNB)

15/08/2026

5,78

R$30,76

R$3.076,91

(Esse rendimento é de 5,78% ao ano + IPCA.)
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais
2027 (NTNF)

01/01/2027

11,34

R$37,15

R$928,93

(Esse é pré-fixado em 11,34% — ótimo para um cenário de queda de juros, você já “trava” seu
investimento com uma taxa que depois pode vir a cair.)

R$ 4.458,00 (conta linear, 12 x o valor investido), mas você tem R$ 4.685,71, ou seja, R$
227,21 de juros. Dinheiro ganho sem esforço.

Está em dúvida se investe no pós-fixado (como o

• final do ano 5 — a soma de suas economias é

que é vinculado ao IPCA) ou prefixado? Alterne! Tenha

de R$ 22.290,00, mas você tem R$ 29.376,52.

uma cesta de títulos, com diferentes vencimentos,

São R$ 7.086,52 que seu dinheiro gerou —

diferentes indexadores, pré e pós… faça o seu fundo

ganho sem esforço. Já ficou interessante!

DI. Assim você fica bem posicionado. Observe a

• final do ano 10 — a soma de suas econo-

data de vencimento ali — o ideal é manter até o final

mias é de R$ 44.580,00, mas você tem R$

(há vencimentos mais curtos e mais longos), mas

79.640,45. Seu dinheiro gerou R$ 35.060,45.

é possível vender a qualquer momento. Aí entra o

Bom, né?

mercado, e pode haver uma variação.

20

• final do ano 1 — você economizou um total de

E com 25 anos nesse ritmo? Você terá guardado

Só é possível comprar frações inteiras (0,1, 0,2

R$ 111.450,00. Só que lá no seu extrato tem R$

etc). Atenção: o valor do título do Tesouro muda;

564.578,09. Aqueles quase R$ 400/mês que você

quando você for comprar, precisa verificar o valor

reuniu cortando algumas despesas (que até podem

mínimo e comprar um múltiplo daquele valor. Mas para

ser supérfluas ou exigir um pouco de sacrifício de

simulação vamos supor que os valores fixos fossem de

sua parte) trouxeram R$ 453.128,09 ganhos SEM

R$ 371,50 (para ser um múltiplo do valor mínimo):

ESFORÇO. Dinheiro se multiplicando. Sabe quanto
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isso dá de renda passiva por mês? R$ 5.076,53

Serviço:

(renda passiva = quanto você passaria a ganhar por

• Para investir no Tesouro Direto, seu banco vai

mês se vivesse da renda investida no fundo). Não é

dificultar e provavelmente cobrar taxas altas.

uma boa aposentadoria?

Procure uma corretora que ofereça baixa cus-

Fazendo um esforço maior, ou já colocando uma

tódia (ou custódia zero). Pesquise aqui: http://

grana maior de investimento inicial, pode-se chegar

www.tesouro.fazenda.gov.br/-/ranking-das-ta-

ao milhão. Quer ver como?

xas-das-instituicoes-financeir-1

Se você colocar um investimento inicial de R$

• Para quem é indisciplinado, há corretoras que

6.000 e subir seus investimentos mensais para R$

fazem o depósito programado. Na data combi-

600 (com juros de 11,34% ao ano, como é possível

nada, o valor combinado sai de sua conta no

neste momento), você terá R$ 999.825,07 ao final de

banco, vai para a corretora e é aplicado onde

25 anos, sendo que a soma das economias é R$ 186

você programar. A Corretora RICO tem essa

mil e mais de R$ 813 mil gerados por seu dinheiro.

modalidade (www.rico.com.vc).
• A planilha que usei (baixe e altere apenas os

Que tal?
Possível, né? Notem que estou falando de título
do Tesouro Direto. Seguro. Fácil.

campos em amarelo, o resto são fórmulas; use
números que façam sentido para você, come-

Continua achando que R$ 300 não dão para

ce com o que pode e vá aumentando. Veja, dá

nada? Faça uma forcinha — economize R$ 300 aí

para começar com R$ 30!): clique aqui para

na sua vida e se esforce para aumentar as receitas

baixar.

em mais R$ 300 e faça seu “fundo” — com R$ 600,
mesmo SEM o investimento inicial, chega-se a mais
de R$ 900 mil em 25 anos. Se aumentar em míseros

Este tema é longo, espero ter conseguido
provocar você a buscar mais informações.

R$ 60 por mês (R$ 660), você chega ao milhão. R$

Tem alguma dúvida? Sugestão de temas?

60 que você gasta fácil em dois almoços na praça

Comentários? Por favor, envie para o e-mail da

de alimentação de um shopping qualquer, sozinho

própria revista Metáfrase: revista@abrates.com.br

— e nem foi tão gostoso assim…

com FINANÇAS na linha de assunto.

Por Adriana Caraccio Morgan
Adriana Caraccio Morgan é especializada em tradução jurídica e de finanças, tradução para dublagem e legendagem, TPIC inglês/português
(n. 543, Jucesp). Antes de abraçar a carreira de tradução, trabalhou por sete anos em banco internacional. Interessa-se muito pela área de
finanças pessoais, e acha fundamental que cada um “cuide de si”, sem contar com a aposentadoria pública. Já palestrou a respeito do tema e
deseja ajudar a preparar quem quer que seja a ter as rédeas de sua vida financeira nas mãos. Dinheiro e liberdade. Casada e mãe, adoraria ter
mais tempo para sair fotografando por aí.
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Tecnologia

O que esperar na
área de tecnologia
em 2017?
Tradução por redes neurais
artificiais

Vamos pensar que o avanço da tradução
automática — ou tradução por máquina (TM), como
chamam alguns — a fez subir mais um degrau na
evolução das traduções. O que temos agora é uma
rede neural artificial. Ou seja, diversos sistemas e
circuitos interligados, como se fossem uma rede de
neurônios, onde cada parte dessa rede apresenta
características e domínios próprios, sendo capaz
de traduzir assuntos mais complexos, com maior
qualidade e muito mais rápido. E um detalhe
importante não poderia ser omitido aqui: tem feito
melhor trabalho do que muita gente mundo afora.

Todos já ouviram falar disso em algum momento.

Esqueça aquele site famoso com TM que usa

Foi assunto badalado em 2016 e talvez seja muito

praticamente o que outros já traduziram e algumas

mais comentado em 2017. Uma coisa é fato:

sugestões e regras e meia dúzia de algoritmos, pois

tradução automática é um tema um tanto espinhoso.

nem sequer representa a ponta do iceberg. Muito

Considerando-se, principalmente, a crença de alguns

embora essa empresa tenha mostrado grandes

que ela tenha vindo para “substituir” profissionais e

avanços na área da tradução por redes neurais, este

de outros que acham que a presença de TM nem

é um capítulo à parte.

sequer consegue arranhar o verniz, pelo menos não
a ponto de atingir os profissionais e o ofício.
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Estamos falando de um sistema com área de
armazenamento e análise setorizada que aprimora

Bom, é assunto que demanda muito debate e

outras áreas, além de regras, exceções e formas

talvez um olhar mais crítico sobre o quanto a TM

diversas de escrita. É como se aprendesse como

progrediu ao longo dos últimos anos.

nós aprendemos.
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Perceberam a diferença? Pois este é o sistema
de tradução por redes neurais artificiais.

Internet das Coisas (IoT)

É algo a que devemos prestar atenção ao longo
deste novo ano, pois ainda há de se falar muito a

Trata-se de uma revolução tecnológica para conexão

respeito disso. Quem sabe analisar o mercado a

de dispositivos eletrônicos diversos, usados em

partir do ponto de vista do uso desse tipo de recurso

nosso cotidiano, por exemplo, eletrodomésticos,

poderá retirar, do resultado de tal análise, novas

máquinas industriais etc. com a internet, dessa forma

formas de promoção e participação, seja como pós-

permitindo a criação de uma grande rede de produtos

edição, pré-edição, análise, engenharia, linguística,

interconectados e mais facilidades para seus usuários.

conhecimentos

de

algoritmos,

gerenciamento,

Imagine que sua geladeira tenha 10 iogurtes e

coordenação de equipe e tantas outras funções

que 9 desses sejam consumidos. Restando apenas

relacionadas às redes neurais.

um iogurte, uma mensagem será exibida na tela de

E por falar em tradução automática...

LCD na porta da geladeira avisando que o “estoque”

Há por aí diversos programas e sistemas que

está baixo e que é hora da reposição. E mais: cada

permitem criar sua própria tradução automática (não

produto tem um código de barras único com diversas

neural) em seu escritório/home-office. Funcionam

informações, como data de validade. Este código

seja por regra ou por estatística e de acordo com

é lido por uma leitora na geladeira e esta também

a configuração dada por quem a utiliza, tomando

pode avisar que há produtos perto de vencer ou

por base memórias de tradução, glossários e

mesmo vencidos na geladeira.

documentos alinhados. Isto soa bem interessante,

Essas informações podem ser convertidas em

pois não infringe qualquer item de um possível acordo

dados enviados pela internet até, digamos, um

de confidencialidade, já que não há exposição de

aplicativo em seu smartphone. Se a geolocalização

dados do cliente, nem do conteúdo do texto, ou seja,

estiver ativada no aparelho, então a geladeira

é seguro por estar apenas na máquina de quem

poderá enviar a informação para este aplicativo, que

traduzirá o texto. Outra vantagem é que, uma vez

indicará a falta de alguns produtos, assim facilitando

que a memória de tradução conta com o estilo de

a compra (sem esquecer nada).

escrita de quem traduziu o material relacionado, o

Mas há outras aplicações. Uma delas, antiga por

texto final terá o mesmo estilo. Nada de muitas mãos

sinal (considerando que antigo em informática pode

envolvidas (até que se prove o contrário).

ser algo com menos de 2 anos), identifica o “humor”

Deixo aqui para vocês alguns nomes para fins

de uma pessoa a caminho de casa, usando um

de pesquisa sobre esse assunto tão importante:

aplicativo e a câmera frontal do smartphone. Acende

SYSTRAN, ProMT e Lilt. Pesquise e veja o que essas

luzes em uma combinação para deixar o ambiente

ferramentas podem fazer por você e o quanto é

mais acolhedor, liga o micro-ondas para aquecer

possível aprender a partir desses sistemas.

algum alimento ali deixado, prepara a TV com
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programas gravados ou ao vivo, de acordo também

(alguns um tanto exagerados), as redes sociais são

com o horário, escolhe as notícias do dia ou mesmo

ótimos lugares para troca de ideias, desde que sem

música ambiente, prepara o banho (banheira) com a

polarização e guerras, bem como permitem que

temperatura que ainda considera a estação do ano

potenciais clientes venham a conhecer profissionais.

e o clima do dia. O projeto foi apresentado há uns

Por isso, tenha em mente que uma rede social pode

2 anos como casa inteligente, e há diversos artigos

alavancar a vida social e a carreira, mas também

sobre ele na internet.

pode significar a derrocada da vida social e da

Não poderíamos deixar de observar, no entanto,

carreira. É hora de não só pensar em atualização de

as implicações negativas da IoT, como a invasão

currículo, mas também de prestar atenção ao que

de diversos dispositivos por um grupo de hackers,

publica, para quem publica e o que comenta nas

o que gerou um problema para muitos provedores

redes. #ficadica

de internet e a segurança de vários locais. Será que

Em resumo: 2017 talvez seja um bom momento

estamos realmente prontos para isso ou será que o

para reavaliar toda estrutura relacionada à carreira ou

ano-novo trará evoluções (mais seguras) nesta área?

mesmo à vida. Todas as influências da tecnologia têm
trazido mudanças de grande monta para muitos, para

Redes sociais

toda a sociedade. E nem sempre estamos preparados
para assumir tais mudanças ou mesmo vê-las

Elas chegaram e se instalaram. Tudo indica que

acontecer diante dos olhos sem nossa interferência.

vieram para ficar. Não mais meras plataformas

Pode ser hora de ver todo esse movimento e mudar

para publicar fotos de gatinhos, cachorrinhos e

em alguns graus a direção a seguir...

outros bichinhos, além de momentos aprazíveis

Feliz 2017 e até a próxima edição!

Por Sidney Barros Jr.
Sidney Barros Junior é tradutor técnico desde 1999 e intérprete de acompanhamento desde 2012. Especialista em ferrovias, engenharias
(mecânica e elétrica), TI, Internet, entre outras áreas. Leciona no NLC (modulo de Tradução para Engenharias – a distância), é palestrante,
professor de ESL, Coordenador do Projeto de mentoria da ABRATES, Caminho das Pedras, além de manter o grupo Tecnologia e Tradução no
Facebook e o site/blog sbj.trd.br. É associado ABRATES e ATA.
Contato: sidney.barros@gmail.com

Founded in 2010 in Prague, Czech Republic, Memsource helps global companies translate and manage translations.
Its flagship product, Memsource Cloud, is an API-enabled translation environment that supports over 50,000 users
in their everyday translation needs: translation companies, corporate translation departments, and freelancers.
Memsource Cloud includes translation memory, integrated machine translation, terminology management, and a free
translator’s workbench. Memsource Cloud is unique for its high availability and scalability and has been recognized for
combining robust performance with user-friendliness.
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Adeus ano velho,
feliz ano novo...

D

epois das festas de fim de ano, e passado

Este é um bom momento para validar glossários

o momento de euforia com a perspectiva de

que pesquisou na internet e jogar fora o que não

um ano novo inteirinho para fazer diferente,

serve ou está repetido. Se você usa CAT tools, é

é hora de enfrentar a realidade do mês de janeiro.

o momento para fazer uma limpeza e organizar as

O primeiro mês do ano é normalmente um mês

suas TMs.

considerado lento; aliás, o ano só começa para valer
mesmo depois do Carnaval.
Então, o que fazer nesse período em que o fluxo

Descarte arquivos que não servem mais; leia e
exclua e-mails já lidos; jogue fora papéis que não
têm mais serventia.

de trabalho é inversamente proporcional ao calor

Se você ainda não tem um sistema de organização

que está fazendo? Uma boa ideia é tirar férias (se

para novos projetos, crie um. Pense sempre no

tiver se programado para isso). Mas, se isso não

sistema como um todo; desde o primeiro contato

for uma opção para você no momento, dá para

com o cliente (tenha um modelo simples de contrato,

aproveitar a época com menos demanda para

caso você precise), passando pelo recebimento

cuidar um pouco da sua vida profissional e, quem

e análise do arquivo para tradução, contagem

sabe, mudar o panorama para os próximos meses.

de palavras/laudas para fazer o orçamento até a

Veja algumas dicas sobre o que fazer com o tempo

emissão e o envio da nota fiscal.

livre caso não apareça trabalho — na verdade, as

Faça um backup dos seus arquivos (de

dicas podem ser usadas em qualquer época do ano

preferência em um HD externo e/ou na nuvem); aliás,

ou quando a quantidade de trabalho for menor do

o backup é um hábito que deve ser incorporado

que a esperada.

à sua rotina para evitar surpresas desagradáveis,
como perder arquivos ou projetos inteiros em cima

Arrumação e backup

do prazo de entrega.

Aproveite o tempo para organizar não só o seu local

Leitura

de trabalho (seja apenas uma mesa ou um escritório
inteiro), mas também o seu computador, seus

Tem dezenas de links salvos, indicações de artigos

dicionários e glossários.

sobre tradução, blogs de tradutores? Aproveite o
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tempo livre para ler e esvaziar a sua interminável lista
“Save for Later”. Guarde o que realmente interessa e

Prospecção, Currículo e Redes
Sociais

descarte o restante.
Feito isso, é hora de começar a procurar novos

Estudar

clientes.
Mas, antes disso, como está o seu currículo?

Não usa nenhuma CAT tool e quer começar a usar?

Quando você o atualizou pela última vez? Como está

Ou já usa, mas quer aprender a usar outra? Baixe

a sua presença nas redes sociais? Tem um perfil no

a versão gratuita no site oficial para aprender;

LinkedIn, mas está abandonado desde que você o

inscreva-se nos webinars e/ou assista aos vídeos

criou? Tem um blog, mas a última postagem é do

que os fabricantes disponibilizam no próprio site.

século passado?

Gostaria de se especializar em alguma outra

Lembre-se de manter seus perfis nas redes

área que ainda não domina? Comece a estudar. Leia

sociais atualizados e encerre o blog se achar que

artigos da área (no seu par de idiomas e em sites

não vai conseguir publicar com regularidade.

especializados ou publicações da área), procure um

Hoje em dia, é fácil encontrar referências na

curso (on-line ou presencial) sobre o assunto, reúna

internet. Seu futuro cliente pode pesquisar seu

material de referência da área.

nome, encontrar seus perfis nas redes sociais e
considerar a sua irregularidade nas publicações

Quem fica e quem sai

ou as informações desatualizadas como preguiça,
desleixo e falta de interesse.

Tudo arrumado e organizado, agora é hora de
começar a planejar o ano novo.
Comece avaliando os seus clientes atuais antes
de partir para a busca por clientes novos.
Você pretende manter todos os seus clientes
antigos?
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Tudo certo, é hora de buscar novos clientes que
sejam mais adequados à sua nova realidade. Um
profissional autônomo depende de suas próprias
habilidades para conseguir mais e melhores
clientes. Então, dedique-se a buscar informações
sobre agências e/ou clientes diretos, conforme a sua

Uma boa maneira de decidir se ainda quer

meta. Para evitar dores de cabeça posteriores, não

continuar a prestar serviços para um cliente é avaliar

se esqueça de conferir a reputação dos clientes em

sua relação com ele no ano que passou. Pense se

potencial nos sites especializados.

ele paga o preço que você cobra, se custa a pagar,

A propósito: a busca por mais (e melhores) clientes

se é confuso e/ou desorganizado, se exige mais

não pode parar na vida de um tradutor autônomo.

do que você está disposto a oferecer. Considere a

Esteja sempre atento a novas oportunidades de

possibilidade de “demitir” aqueles em que, por um

trabalho e informe-se sobre o que está acontecendo

motivo ou outro, não vale mais a pena investir.

no mercado. Isso vale não só para o mercado de
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tradução, mas para o mercado das suas áreas de

Aproveite também para mudar outros hábitos
que o incomodam na sua rotina; pode ser comer

especialidade.
Não desanime se não obtiver resposta logo de

mais verduras e frutas, parar de fumar, beber mais

cara; provavelmente, você não será o único fazendo

água, ir dormir (ou acordar) mais cedo, ficar menos

isso e nem sempre o cliente terá, de pronto, projetos

tempo online...

no seu par de idiomas e/ou áreas de especialidade.

Quando você fez um check-up pela última vez?
Tem algum hobby?

Voluntariado

Cuide também das suas relações com familiares
e amigos. Saia para se encontrar com as pessoas,

Esta é uma excelente oportunidade para praticar o

leve as crianças para dar uma volta, tenha uma noite

bem fazendo o que você sabe. Muitas organizações

especial com quem você ama.

sem fins lucrativos precisam de ajuda para traduzir

Se você já fez tudo isso e ainda não tem tanto

seu material, quer seja em situações de crise, em

trabalho quanto gostaria, tenha calma; essas coisas

que a ajuda humanitária é bem-vinda, quer seja

não acontecem de um dia para o outro. Não é

material informativo e educacional.

porque você mandou meia dúzia de currículos que
vai começar a chover tradução na sua vida.

Cuidar da saúde

Quanto às mudanças, parece coisa demais
para fazer em algumas semanas, não é? Mas seja

Isso não significa somente matricular-se numa

persistente! Faça agora uma lista daquilo que

academia (e frequentá-la mesmo), mas também

precisa fazer e comece já. Não tente fazer tudo

inserir hábitos saudáveis na sua vida.

em um só dia; faça um pouco todo dia. Quando

Não gosta de academia? Faça caminhadas ou

você terminar, com certeza estará se sentindo

corra. Se você inserir o hábito de se exercitar agora

mais leve e pronto para encarar o ano novo com

que o fluxo de trabalho não está tão grande, vai ser

mais disposição.

muito mais difícil abandoná-lo no futuro.

Feliz 2017!

Por Adriana de Araújo Sobota e Mônica Reis
Adriana de Araújo Sobota é graduada em Letras e especialista em Língua Inglesa. E tradutora técnica desde 1999 nas áreas de TI, marketing,
medicina, engenharia, aviação, turismo e websites. E sócia, coordenadora pedagógica e professora do NLC, escola de cursos on-line para
tradutores. Faz parte do Comitê de Administração do Programa de Mentoria da Abrates. Membro da Abrates e da ATA.
Contato: adriana@de-araujo.com

Monica Reis é graduada em Letras/Tradução pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). É tradutora técnica e jurídica do par
inglês-português com mais de 15 anos de experiência. Membro da ABRATES e da American Translators Association e faz parte do Comitê de
Administração do Programa de Mentoria da Abrates.
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Abrates Convida

Traduzir é
uma festa

T

raduzir é uma festa. Disso, não tenho dúvida.

Traduzir é buscar e achar desafios. Todo texto,

Pelo menos para mim. Por isso sou tradutor

bonito, feio, bem escrito, mal escrito — qualquer texto

profissional. Se fosse tradutor amador, teria

— traz lá suas esparrelas tradutórias e uma boa parte

de me dedicar à tradução só nas horas vagas; sendo

do prazer de traduzir está em descobrir as armadilhas

profissional, posso traduzir o dia inteiro. Não é ótimo?

que nos espreitam ocultas nas entrelinhas para depois

Para ser tradutor, não é suficiente gostar de

nos livrar delas. Uma das características que definem

línguas, é indispensável ter aquela curiosidade

o profissional calejado é a capacidade de descobrir

compulsiva de saber como aquilo que a gente viu

desafios e dificuldades onde os mais bisonhos não

numa língua fica na outra. E ter um prazer único

veem nada de excepcional. Tradução é assim: quanto

quando se acha a resposta. É pausar a leitura de um

mais experiente você fica, mais difícil fica ela.

texto fascinante, que a gente está lendo nas férias,

O original pode ser repetitivo — como tantas

à beira-mar, para matutar como é que ficaria aquilo

vezes é na tradução técnica —, mas não faz mal:

na outra língua. É ler uma tradução alheia e ficar o

é uma oportunidade de ir aprimorando a tradução.

tempo todo se perguntando como seria o original

Durante anos traduzi ou revisei publicações de uma

e emendando a tradução na nossa cabeça com

empresa que, de um mês para outro, mudavam só

alguma coisa que nos pareça melhor.

em questão de pormenores. A cada vez que aquele

Também é ficar feliz porque achou uma solução

trechinho já conhecido me aparecia pela frente, a

interessante numa tradução feita por mais alguém

memória de tradução me apresentava o que eu tinha

e guardar na gaveta inferior esquerda do bestunto,

feito no mês anterior. Em vez de aceitar e passar

para usar quando a oportunidade aparecer.

para o segmento seguinte, eu aproveitava a chance

Texto bonito? Traduzimos com prazer. Texto

para dar uma buriladazinha no texto, até quando

feio? Traduzimos com igual prazer. No meu caso

a empresa foi adquirida por uma concorrente e o

particular, tudo o que traduzo são textos que jamais

serviço sumiu da minha mão. Mas, quando sumiu,

leria nas férias. Coisas técnicas, áridas, maçantes,

estava lindo. Brilhando. Porque mesmo a mais árida

complexas, mas que sempre oferecem desafios

das traduções técnicas merece um carinho especial

tradutórios extraordinários. Às vezes, muito mal

e um bom acabamento.

escritas, mas não faz mal, a satisfação de traduzir é
sempre a mesma.
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Traduzir exige uma enorme humildade intelectual
para reproduzir o que o autor escreveu, em vez de
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pôr lá aquilo que a gente acha que ele deveria ter

autor? Faz nota do tradutor? Tudo varia de acordo

posto. Porque, muitas vezes, a gente não concorda

com o caso, claro, porque tradução é serviço e

com o que o autor disse, mas precisa lembrar que

nunca há dois serviços iguais.

o leitor está lendo a tradução porque queria saber o

Por falar em serviço, por natureza, todo serviço

que o autor disse, não aquilo que nós achamos que

é urgente. O cliente nunca manda a tradução para

ele deveria ter dito.

você dizendo “faz aí quando tiver um tempinho”.

Traduzir exige uma enorme audácia intelectual,

Sempre há um prazo e o prazo é quase sempre

porque, à medida que vamos trabalhando, nosso

estreito. Tradutor profissional tem que trabalhar

cérebro vai sugerindo hipótese tradutória atrás de

contra o relógio, ou, como a gente diz, com a Tia

hipótese tradutória e temos que escolher uma delas

Deddy bafejando no cangote.

— só uma — e, muitas vezes, não temos argumentos

Por um lado, até que é bom. Porque somos

sólidos para embasar nossa escolha: a convicção

perfeccionistas e sempre queremos dar mais uma

de que aquela é a melhor tradução vem das tripas,

olhadinha, arrumar mais uma coisinha, aplainar

não do cérebro. Eis um dos motivos para eu achar

mais um pouco cá e lá, dançar só mais uminha para

que nossa profissão ainda vai durar muitos anos: o

esticar a festa. Não fosse pela Tia Deddy, a tradução

computador não tem tripas.

não acabava nunca.

Muitas vezes, encontramos erros no original. É a

Então, entregamos a tradução. Esse é o

glória. Eu, humilde Zé-Ninguém Tradutor, encontro

momento culminante. Se for um texto longo, um

um erro num texto escrito por alguma Grande

livro, por exemplo, além da empolgação da entrega,

Vaca Sagrada, às vezes publicado por alguma das

dá um buraco no estômago da gente: e agora?

grandes editoras estrangeiras e tal e coisa. Na minha

Bom, e agora, você até pode parar para tomar um

opinião, o melhor modo de encontrar erros num texto

chope com os amigos, mas tem que começar outra

é e sempre foi traduzindo: a gente esmiúça aquilo

tradução, porque a vida e a festa continuam.

de tal maneira para tirar a última gota de suco de

No dia seguinte, ainda cheio de satisfação, você

cada palavra que acha buraquinhos que passaram

abre o texto e, como dizia o Monteiro Lobato, salta

desapercebidos pelos olhos de águia dos melhores

da página um erro bobo, idiota, imbecil, crasso,

revisores.

como se fosse um saci, e ainda fica rindo na tua

Encontrado um erro, que fazer dele? Traduz

cara. Essa é a hora da ressaca. Mas a ressaca faz

errado mesmo, conserta o erro? Tenta manipular o

parte da festa. Porque traduzir é uma festa e disso

texto de maneira a esconder a burrada? Consulta o

eu não tenho dúvida nenhuma.

Por Danilo Nogueira
Danilo Nogueira nasceu em na cidade de São Paulo em 1942 e vive exclusivamente da tradução desde 1970. Fez inúmeras palestras no
Brasil, Argentina, Estados Unidos, França e Portugal. Mantém um dos mais antigos blogues sobre tradução do Brasil, o Texto & Contexto.
Pioneiro entusiasta da tradução assistida por computador, formou inúmeros colegas no uso desses programas, tanto em cursos presenciais
como a distância.
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ANOTE NA AGENDA
Fique por dentro das datas de alguns dos eventos
da área nos próximos meses.*

Fevereiro

Março

13-15	ITA Conference 2017 – Israel T
ranslators Association
Tel Aviv, Israel

01-03

8th Conference on Dubbing and Subtitling
Universidad de Alicante
Alicante, Espanha

16	Let's Come To An Agreement About
Our Words
The International Multilingual User Group
(IMUG)
Califórnia, EUA

08-10

AIETI 8
Universidad de Alcalá, AIETI (Asociación
Ibérica de Estudios de Traducción e
Interpretación)
Madri, Espanha

23-24

Together – Elia (European Language
Industry Association)
Berlim, Alemanha

09-10 	HKBU International Conference on
Interpreting
Hong Kong Baptist University
Hong Kong

24-25

6th Bremen Symposium – Universidade
e Bremen
Bermen, Alemanha

14-15

19th International Conference on
Linguistics, Communication and
Translation Studies World Academy of
Science, Engineering and Technology
Sydney, Austrália

24-25

The Translation and Localization
Conference 2017
TLC Conferences
Varsóvia, Polônia

26-29

GALA 2017
Globalization and Localization Association
(GALA)
Amsterdã, Holanda

27-28

8th Annual International Translation
Conference
Translation and Interpreting Institute
Doha, Catar

27 fev - 03 mar Game Developers Conference
UBM Tech Game Network
San Francisco, Califórnia, EUA
28 fev - 02 mar	LocWorld Shenzhen
Localization World, Ltd.
Shenzen, China

28-30	Intelligent Content Conference 2017
Content Marketing Institute
Las Vegas, Nevada, EUA
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Saladas levinhas
e um doce "daqueles"
Salada grega

Ingredientes
3 tomates maduros, 1 pepino comum, 1 cebola roxa pequena, 100 g de queijo feta em peça, 1/3 de xícara (chá) de
azeitonas pretas gregas, azeite a gosto, sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto

Modo de preparo
- Lave, seque e corte o tomate em 8 gomos: corte e descarte a tampa; apoie a parte cortada na tábua e
corte o tomate em cruz, depois, em X, para formar 8 partes. Coloque numa peneira, misture com 1 colher
(chá) de sal e deixe drenar sobre uma tigela por pelo menos 30 minutos — o sal desidrata e deixa o
tomate mais carnudo.
- Enquanto isso, prepare os outros ingredientes: descasque e corte a cebola em cubos médios. Transfira
para uma tigela, cubra com água e gelo e deixe de molho até a hora de montar a salada — a água
gelada diminui o ardido da cebola.
- Lave e seque o pepino. Com a ponta de um garfo, raspe a casca no sentido do comprimento — as
ranhuras retêm o molho e o pepino fica bem temperado. Corte o pepino ao meio e as metades em meiasluas de 1 cm.
- Corte o queijo feta em cubos de cerca de 2 cm. Corte as azeitonas em fatias e descarte o caroço.
- Transfira o tomate drenado para uma tigela. Escorra a água das cebolas e junte aos tomates. Misture o
pepino fatiado, as azeitonas e por último os cubos de queijo. Tempere com bastante azeite e pimentado-reino moída na hora a gosto — lembre-se de que o tomate já foi polvilhado com sal e o queijo feta
também é salgado. Sirva a seguir.
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Salada caesar com camarão
grelhado

Ingredientes
1 maço de alface romana ou americana, 200 g de camarão,1 molho grande de alecrim, Pimenta-do-reino (a gosto),
Limão-siciliano (a gosto), 100 g de maionese, 150 g de iogurte grego, 50 g de mostarda de Dijon, 50 g de parmesão
ralado fino, 100 ml de azeite extravirgem, croutons (a gosto)

Modo de preparo
- Limpe os galhos de alecrim, raspando até expor a parte verde.
- Fure os camarões com os galhos do alecrim, criando espetinhos.
- Grelhe em uma frigideira antiaderente, até que os camarões estejam cozidos.
- Misture a maionese com o iogurte, a mostarda, o azeite e o parmesão. Tempere com o limão-siciliano e a
pimenta-do-reino.
- Regue as folhas com o molho, misturando bem.
- Adicione os croutons e sirva com o camarão.
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Torta de chocolate com
frutas vermelhas
Rendimento: 1 torta média
Tempo de preparo: 45 minutos
Tempo de forno: depende do tamanho da torta, mas varia entre 25 e 40 minutos

Opção de massa mais trabalhosa, porém a mais gostosa:
520 g ou 4 xícaras de farinha de trigo, 250 g ou 1 xícara + 2 colheres de sopa de manteiga sem sal, em cubinhos,
bem gelada, 200 g ou 1 1/2 xícara de açúcar de confeiteiro (glaçúcar)*, 1 pitada de sal, 2 ovos grandes, farinha de
trigo para polvilhar, manteiga para untar a forma

- Essa quantidade de massa vai sobrar e você pode congelar, mas sugerimos que faça essa quantidade,
pois, se fizer com apenas 1 ovo — ou seja, a metade da massa —, pode faltar.
- Unte uma forma de fundo falso com manteiga.
- A melhor maneira de fazer essa massa de torta é com o processador, pois ele mistura tudo rapidamente,
sem dar tempo de aquecer a manteiga.
- Coloque todos os ingredientes secos no processador e bata. Adicione a manteiga e processe até formar
uma farofa. Acrescente os ovos e processe até formar uma massa homogênea. Não bata em excesso
para não ativar o glúten da farinha, pois isso faz com que a massa fique seca.
- Divida a massa em duas bolas, achate-as, polvilhe farinha, embrulhe cada uma com um filme plástico e
deixe no freezer de 20 a 30 minutos.
- Com um rolo, abra a metade da massa entre duas folhas de papel-manteiga, polvilhando farinha na
massa e no papel sempre que necessário. Se quiser, pode também montar a massa diretamente no
fundo da forma, juntando os retalhos, pressionando com o fundo liso de uma xícara para deixá-la
uniforme. Com os dedos, coloque a massa na lateral da forma.
- Faça furinhos leves no fundo da massa com um garfo.
- Asse em forno pré-aquecido a 200° de 20 a 25 minutos com um peso por cima ou até que a massa
esteja firme, levemente dourada e quase cozida. Para fazer esse peso, é só forrar a torta com filme
plástico (não queima!) e colocar feijão cru, arroz ou qualquer legume seco por cima. Lacre a leguminosa
com o filme, fazendo uma bolsinha, para depois puxar e não correr o risco de cair tudo. Retire o peso,
volte com a massa para o forno e asse até dourar, cerca de 10 minutos depois.
- Esse procedimento é importante para que as laterais da torta não desçam e a massa não infle quando
estiver assando. E, claro, o legume que você utilizar pode ser cozido normalmente depois.
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Opção de massa mais prática:
500 g de biscoito maisena, 230 g ou 1 xícara de manteiga sem sal, em cubinhos,
em temperatura ambiente, manteiga para untar

- Unte uma forma de fundo falso com manteiga.
- Triture o biscoito em um processador. Misture com a manteiga. Abra a massa diretamente no fundo da
forma, de pouco em pouco, pressionando com o fundo liso de uma xícara para deixá-la uniforme. Com
os dedos, coloque a massa na lateral da forma.
- Asse em forno pré-aquecido a 200° de 20 a 25 minutos com um peso por cima ou até que a massa
esteja firme, levemente dourada e quase cozida. Para fazer esse peso, é só forrar a torta com filme
plástico (não queima!) e colocar feijão cru, arroz ou qualquer legume seco por cima. Lacre a leguminosa
com o filme, fazendo uma bolsinha, para depois puxar e não correr o risco de cair tudo. Retire o peso,
volte com a massa para o forno e asse até dourar, cerca de 10 minutos depois.
- Esse procedimento é importante para que as laterais da torta não desçam e que a massa não infle
quando estiver assando. E, claro, o legume que você utilizar pode ser cozido normalmente depois.

1ª cobertura — ganache de chocolate:
270 g ou 1 2/3 xícara de chocolate amargo em chips ou picado, 300 g ou 1 1/4 xícara de creme de leite
sem soro (comum; não precisa ser fresco), 30 g ou quase 2 colheres de sopa de glucose de milho, Karo ou
mel, 100 g ou quase 1/2 xícara de manteiga sem sal, em cubos
- Coloque a glucose e o creme de leite em uma panela pequena. Leve ao fogo e, assim que estiver
fervendo, despeje 2/3 do creme sobre o chocolate. Mexa com uma espátula de silicone ou colher de pau
até incorporar. Adicione a manteiga, mexa até incorporar e acrescente o restante do creme de leite. Mexa
até ficar homogêneo. Está pronta a ganache de chocolate!
- Despeje a ganache sobre a massa da torta. Quando estiver em temperatura ambiente, leve à geladeira
para a ganache endurecer. Em seguida, decore a torta de chocolate como quiser. Veja abaixo as
sugestões.

2ª cobertura — frutas vermelhas:
frutas vermelhas (como framboesa, mirtilo e morango), folhas de manjericão (opcional)
- Decore sua torta de chocolate com o que você preferir, sejam frutas vermelhas, raspas de chocolate,
pipoca doce, caramelo etc.
- Para a salada grega, a sugestão é harmonizar com o queijo feta, que é um tipo de queijo fresco. Pede
um vinho branco leve que também tenha frescor para equilibrar o sabor salgado da azeitona. Sugiro um
vinho com as uvas albariño/alvarinho ou pinot grigio, de característica refrescante e acidez equilibrada.
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Sucellos Albariño 2013, espanhol — Premiado no Concurso Internacional Bachus Plata 2015
De R$ 63,50 por R$ 49,90 no emporio.com.
Garzón Pinot Grigio 2015, uruguaio — 89 pontos no Guia Descorchados.
De R$ 90,20 por R$ 49,20 na World Wine: www.worldwine.com.br
Quinta do Seival Alvarinho 2013, brasileiro — Medalha de ouro no 12º Concurso Nacional de Vinhos 2015,
na categoria “Vinhos Brancos Tranquilos”.
De R$ 102,32 por R$ 92,09 no site da Miolo: loja.miolo.com.br.
Miolo Reserva Pinot Grigio 2015.
De R$ 51,77 por R$ 46,59 no site da Miolo: loja.miolo.com.br.

Para o camarão grelhado da salada caesar, a dica é um belo chablis, feito com uva chardonnay na região
de Chablis, na França, onde o solo calcário e argiloso, conhecido como kimmeridgiano, é formado por
fósseis de ostra, o que se traduz em mineralidade. Os petit chablis e chablis são vinhos “litorâneos”, que
combinam perfeitamente com frutos do mar e vão bem com a deliciosa simplicidade do camarão grelhado.
Petit Chablis (Alain Geoffroy) 2015, francês.
R$ 173,50 na Decanter: www.decanter.com.br.
Chablis Domaine Denis Race 2014, francês.
De R$ 140,00 por R$ 119,00 na Via Vini: www.viavini.com.br.
Chablis Domaine Laroche 375 ml (meia garrafa) 2013, francês.
De R$ 135,30 por R$ 79,95 na na World Wine: www.worldwine.com.br.
Na sobremesa, o ingrediente que se destaca é o chocolate, um alimento difícil de harmonizar com vinho
porque é forte e untuoso. Precisamos de um vinho que seja encorpado e doce, como o Porto.
Vinho do Porto Ferreira Tawny, português.
R$ 100,00 na Super Adega: www.superadega.com.br.
Niepoort Ruby, português — 89 pontos na Wine Spectator.
R$ 117,17 na Vinci: www.vinci.com.br.
Vinho do Porto Churchill’s Ruby Reserva 200 ml — 92 pontos na Wine Enthusiast.
R$ 66,00 na Grand Cru: www.grandcru.com.br.

Yasmin Fong, Tradutora há 20 anos e enoentusiasta há 13. O primeiro vinho que bebeu foi um vinho Natal, na adolescência. Mais tarde, a
curiosidade continuou e ela fez incursões no terreno dos alemães de garrafa azul. Foi em 2003 que o interesse ficou mais sério e ela fez vários
cursos: um básico, alguns outros temáticos por país e região vinícola e algumas harmonizações. Depois disso, passou da teoria à prática. É uma
enoentusiasta que abomina enochatices.
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PARABÉNS!
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Marina Piovesan Gonçalves

1-Jan

Ivana Montebello Saboya Brito

22-Jan

Liam Alexander Gallagher

1-Jan

Tatiane Bomfim Bertoni

23-Jan

Ethmayra Bogio

2-Jan

Stephanie Noleto Siqueira

24-Jan

Juliana Filippini Pazetti

2-Jan

Dinaura Minieri Julles

3-Jan

Adriana Cristina
Carvalho Maciel

24-Jan

Douglas Fanton

3-Jan

Viviane Ribeiro

24-Jan

Luciane Camargo
Karabachian Cayres

7-Jan

Caroline Luiza Alberoni

Paulo de Holanda Morais

25-Jan

Maria Enedina Lima Bezerra

26-Jan

8-Jan

Adriana Caraccio Morgan

27-Jan

Raquel Mendonça Sikl

9-Jan

Carlos Leonardo de Assis Pinto

29-Jan

Juliana de Oliveira Paes Rohowsky

10-Jan

Fatima das Graças de Stigliani

29-Jan

Denise Bobadilha
Maciel de Oliveira

10-Jan

Cibele Alves Lopes Mehmood

30-Jan

Janaína Oliveira dos Santos

11-Jan

Maria do Rosário
Gateira Lavadinho

30-Jan

Kathy Ann Mutz

11-Jan

Mateus Roberto Biz

30-Jan

Adriana de Oliveira Goes

11-Jan

Fernanda Bahadian Bardy

31-Jan

Jeanne Monique
Andrée Gieulles

11-Jan

Neyf Fróes de Almeida Junior

12-Jan

Thierry de Carvalho Banhete

13-Jan

Eduardo Andrade
Barbosa de Castro

14-Jan

Wisley do Carmo Vilela

14-Jan

Kleber Nunes Medeiros

14-Jan

Giselle Agostinho Couto

16-Jan

Carolina Fonseca Ribeiro

16-Jan

Alice Xavier de Lima

16-Jan

Marcos Cunha Aquino

17-Jan

Luiz Carlos Amariz

17-Jan

Renato Ramalho Geraldes

18-Jan

Giselle Maria Paula
e Silva Soffiatti

19-Jan

Andrea Gonçalves Pinto

19-Jan

Celia Regina Ribeiro
Dantas Kfouri

20-Jan

Ana Cristina Silva

20-Jan

Sílvia Beatriz de Carvalho Rocha Figueiras
Giovana Zaltron

Antonia Costa de Thuin

1-Feb

Maria Evelina Rios Meyer

1-Feb

Christiane Neusser Sichinel

2-Feb

Marilia Aranha de Freitas

2-Feb

Rita Camargo

2-Feb

Gabriela Puente-Arnao Galarreta

4-Feb

Maria Helena Borghi Giordano

4-Feb

Daniele Russo Sass Ocampo

5-Feb

Daniela Rigon de Andrade

6-Feb

Juliana Yoriko Kobayyashi

7-Feb

Romerito Alves Coelho

8-Feb

Luciana Maria Barreira

8-Feb

Luiz Otávio Montalvão
Veloso Soares

11-Feb

Tamara D. Barile

11-Feb

Maíra Monteiro Pinheiro

12-Feb

Marsel Nascimento G. de Souza

12-Feb

Dafne Malheiros Baddini

14-Feb

Alexandre Sobreira Martns

15-Feb

21-Jan

Anita Sobreira

15-Feb

21-Jan

Eliane Fernandes Azzari

16-Feb

Carlos Prudêncio Alonso

21-Jan

Beatriz Araujo do Rosário

17-Feb

Daniel Monteiro Pereira

22-Jan

Adriana Papagna

18-Feb
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Lidio Rodrigues da Conceição

19-Feb

João Vicente de Paulo Júnior

11-Mar

Adriana Carina
Camacho Álvarez

20-Feb

Andrea Viviana Baylé
de Oliveira

12-Mar

Camila Fernandes

20-Feb

Isa Fernanda Vianna Carvalho

12-Mar

Sabrina Fuzaro

21-Feb

Emiliana Raymundo

12-Mar

Claudionor Aparecido Ritondale

21-Feb

Alain Pierre Alban Francois

13-Mar

Eulalia Palacios Navarro

21-Feb

Mayara de Ávila

13-Mar

Bianca Freitas de Jesus

22-Feb

Raffaella de Filippis Quental

14-Mar

Arlete Herênio de
Moraes Ferraz

22-Feb

Andréia Manfrim Alves

22-Feb

Jorge Henrique Teotonio
de Lima Melo

23-Feb

Tatiana Cury Paraizo

23-Feb

Flávia Mariano de Aquino

24-Feb

Marco Antonio
Fernandes Santos

24-Feb

Maria Augusta Ribeiro Tedesco

25-Feb

Verônica Pereira Cordeiro

28-Feb

Cristiane Ferreira Babuska

19-Mar

Maria José Maciel

28-Feb

José Manuel da Silva

19-Mar

Melissa Medina Jourdan

28-Feb

Cecilia Sara Orellana Iponema

21-Mar

Natalia Orosco Ferreira

28-Feb

Daniel Erlich

21-Mar

Marise Ferreira Zappa

1-Mar

Andre Luiz Abreu de Mattos

21-Mar

Natalia Veiga Peixoto

1-Mar

Filipe Alverca Meyas

22-Mar

Samira Spolidorio

1-Mar

José Augusto Pitta Santos

23-Mar

Ana Cristina Kashiwagi

14-Mar

Mônica de Oliveira Santos

14-Mar

Sacha Quadrelli

15-Mar

Eunice Theodoro André

15-Mar

Marco Antonio Gonçalves

16-Mar

Carla Rangel

16-Mar

Tânia Penido Sampaio

17-Mar

Joon Moon

18-Mar

Jorge Rogério Penha Rodrigues

19-Mar

Teresa Dias Carneiro

2-Mar

Marcia de Carvalho Saliba

23-Mar

Katia da Silva Peixoto Perry

2-Mar

Antonio Pereira dos Santos

23-Mar

Dulce Maria da Silveira
de Castro

2-Mar

Paola Castro Oliveira

3-Mar

Renata Tonini Bastianello

3-Mar

José Geraldo de
Oliveira Almeida

3-Mar

Andrea Andri Doris

4-Mar

Fabiana da Silva Louza

4-Mar

Fernanda Mathias Costa

4-Mar

Iraê Sassi

4-Mar

Alice Rocha Dantas

6-Mar

Guilherme Esteves da Silva

6-Mar

Hilton Felício dos Santos

6-Mar

Karina Gomes Segantin

7-Mar

Marc Olivier Dotto

8-Mar

Débora Orlof Oliveira

9-Mar

Thayná de Souza Moreira

9-Mar

Silvana Aguiar dos Santos

10-Mar

Elenice Barbosa de Araújo

10-Mar

Claudia Maria de
Oliveira Cunha

11-Mar

Gabriella Lima Azevedo

11-Mar

Marcia de Carvalho Campello

11-Mar

Carolina Yonemoto

11-Mar

Lara de Araújo Scheffer

25-Mar

Bianca Ferreira Coggiola

25-Mar

Fernando Valdeci Maciel

26-Mar

Paulo Roberto do
Amaral Oliveira

26-Mar

Giovanna Luquini Lester

27-Mar

Rodrigo Pereira de Amaral

27-Mar

Ana Cristina Guimarães Domingues

27-Mar

Carolina Rodrigues Lobato

28-Mar

Sandra Marcia Oliveira de Mello

30-Mar

José Luis Sansáns Zapata

30-Mar

Flávia Beatriz Rossler

30-Mar

Dana Ziad Badra

31-Mar

David Maurice Maswary

31-Mar

Vanessa Tomich

31-Mar

Elisa Silva Perfeito

31-Mar

Diogo Guimarães Mulder

31-Mar

*Sua data de aniversário não está aqui ou
está incorreta? Corrija e mantenha o seu perfil
atualizado no site da ABRATES.
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Quem faz a Abrates é você!
Uma associação forte é aquela que tem membros ativos e satisfeitos com os serviços que ela presta. A Abrates
se esforça sempre para trazer a seus associados cada vez mais benefícios e vantagens, além de muitas
oportunidades de profissionalização.

Associe-se a Abrates e tenha:
• descontos em ferramentas de tradução diversas
• programa de Mentoria Abrates
• convênios com hotéis em todo o Brasil
• descontos em cursos diversos
• desconto no Congresso Internacional da Abrates
• condições especial para uso do PayPal
• descontos em seguros, tratamentos e equipamentos
• benefícios em operações de câmbio
• muito mais!
• Para saber mais, acesse abrates.com.br. Ou escreva para secretaria@abrates.com.br.

Venha para a Abrates!

Somos a ABRATES, Associação Brasileira de Tradutores e Intérpretes, associação sem fins lucrativos e administrada por tradutores/intérpretes voluntários,
fundada no Rio de Janeiro, nos anos 70. Promovemos cursos, eventos e fomentamos a troca de conhecimento e contatos entre colegas e/ou instituições e agências.
Através da ponte que estabelecemos flui o conhecimento e é feito o networking, mudando carreiras e vidas.
Cada vez mais presente e atuante, a ABRATES oferece vários benefícios para os associados. Veja mais no site e associe-se!
Entre em contato de segunda a sexta, das 9h às 12h e das 13h às 17h

