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Sabemos que, para conquistar a excelência, uma tra-
dução não pode ter cara de tradução. O melhor tradutor é 
imperceptível no produto final da tradução, pensa em todos 
os detalhes do texto, no contexto cultural do leitor, em como 
transmitir a mensagem da maneira mais eficiente e mais na-
tural para o público.

A organização de eventos é exatamente assim. É pensar 
em todos os detalhes para criar um momento mágico e en-
volvente para os participantes, é analisar cuidadosamente o 
contexto cultural, profissional, e oferecer, a partir de elemen-
tos que sejam relevantes para o público, uma experiência 
única, inesquecível, mas que parece que estava ali por acaso.

Foi assim, regendo uma grande equipe de profissionais 
que mais parecia uma orquestra, que a Adriana Vieira, da 
Quest Eventos, planejou e realizou o 7º Congresso Interna-
cional de Tradução e Interpretação da ABRATES no Rio de 
Janeiro em junho deste ano. Um momento ímpar na história 
da associação e um evento igualmente único.

Apesar de ser o primeiro evento na área de tradução, a 
Adriana e sua equipe foram capazes de traduzir com exce-
lência a alma de um encontro de tradutores. O ponto de par-

tida para seu trabalho foi buscar a interação, tirar o tradutor 
de casa e levá-lo para uma verdadeira festa. Aliás, a esco-
lha do local e do formato do jantar foi um exemplo disso. 
Ela nos disse: “Tudo foi pensado minimamente. O modelo 
tradicional de jantar, com mesas, engessa o convívio. Tinha 
que ser uma festa!”. 

Adriana comentou que partiu do princípio de que não só 
a língua é dinâmica, os comportamentos também e de que o 
tradutor precisa sair de casa para não perder a dinâmica do 
comportamento, do contato. Ela acredita que a intensidade 
do convívio, a imersão no outro, enriquece e é insubstituí-
vel. Seu papel foi montar o cenário e possibilitar a interação 
da forma mais imperceptível possível, pensando pelo outro, 
colocando-se no seu lugar.

Agradecemos muito pelo trabalho árduo e, ao mesmo 
tempo, sutil, delicado. Pela atenção às exceções e às neces-
sidades especiais, pelo visual impactante e, principalmente, 
por proporcionar o cenário e a atmosfera ideais para a perfei-
ta interação entre pessoas com uma diversidade cultural tão 
maravilhosa e tão enriquecedora. Sem dúvida, a parceria da 
Abrates com a Quest é ICE match! 

O que a organização de 
eventos tem a ver com 
a tradução?

(0xx) 21 3325-6900

contato@questeventos.com.br

www.questeventos.com.br

Tudo!
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Começamos, em julho deste ano, uma nova administração na ABRATES. Como toda nova gestão, teremos 
grandes desafios. O maior deles será dar continuidade ao bom trabalho desenvolvido nos últimos anos, que 
levou a ABRATES a mais que duplicar o número de associados e a ser reconhecida como a associação de 
Tradutores e Intérpretes que mais cresce no mundo. O excelente trabalho desenvolvido pela diretoria, chefiada 
por Liane Lazoski ao longo dos últimos quatro anos, é um legado que preparou o caminho para avanços 
ainda maiores. Expresso aqui minha gratidão por toda a liberdade que me foi dada por Liane e Renato durante 
minha participação como diretor e pelo apoio irrestrito dos outros diretores. Agora, aproveitando o caminho 
pavimentado, lançamo-nos a aventuras ainda mais promissoras.

Concretizamos diversas parcerias, conseguimos muitos benefícios para nossos associados, como 
descontos em planos de seguro, seguro de vida e de auxílio funeral, descontos em universidades e em 
hospedagens. Embora este não seja o principal motivo da existência de uma associação profissional, não 
nos cansamos de negociar e tentar obter facilidades para todos. E nossa busca pelo plano de saúde com 
preços mais acessíveis para os associados, anseio antigo e no qual Liane investiu muita energia, continua, 
e esperamos ter novidades em breve.

Para melhorarmos a comunicação com nossos mais de 1.000 associados, temos diversas novidades, 
entre elas, a contratação de uma empresa especializada em Relações Públicas, a criação de um cargo 
voltado para mídias sociais, o desenvolvimento de um aplicativo profissional para mantermos contato 
e divulgarmos nossas ações e a criação desta revista. Além do reforço nas linhas de comunicação com 
os associados e o mercado, temos o nosso Programa de Mentoria. Apesar de ser um programa novo, 
com sua primeira turma de mentorados ainda em fase de conclusão, os resultados já têm se mostrado 
muito promissores, com reconhecimento e busca de apoio para implementação por outras associações, 
em outros países. Na ABRATES, acreditamos que quanto melhor preparado estiver o tradutor/intérprete 
iniciante, melhor será para todos nós em todos os sentidos: na atuação com ética, no respeito aos colegas 
de profissão, na sabedoria e firmeza para negociar com agências e saber dizer “não” a propostas com 
condições degradantes. Se você não conhece nosso Programa de Mentoria, não deixe de se informar em 
nosso site ou na página da Mentoria no Facebook.

E não podemos deixar de falar do maior congresso da América Latina. O VII Congresso foi mais uma vez um 
grande sucesso, com participantes de diversos países e repercussão positiva em diversos veículos do nosso 
setor. O interesse em nosso Congresso, tanto de palestrantes como de participantes internacionais, cresceu 
muito. É ótimo receber feedback de quem participa pela primeira vez e é surpreendido muito positivamente. 
Já começamos os preparativos para que essa imagem de um congresso de altíssimo nível seja aprimorada 
para o ano que vem, em São Paulo, novamente no Centro de Convenções Rebouças. Reservem o último fim 
de semana de maio e fiquem atentos às novidades que já estão sendo divulgadas. Mas esse não será o único 
evento que realizaremos. Temos negociações em andamento para eventos menores, em diversas regiões nas 
quais a Associação ainda não se fez muito presente. Isso está sendo corrigido.

Este é o começo de um trabalho de continuidade, mas que trará grandes inovações na forma como 
interagimos com os associados e com o mercado. O mote da atual diretoria é “Criando pontes”, e essas 
pontes serão criadas entre o mercado e a Academia, entre a Associação Brasileira e associações de todo 
o mundo, entre tradutores e intérpretes e os consumidores de seus trabalhos, entre a ABRATES e todos os 
envolvidos neste enorme mercado.

Não poderia encerrar esta mensagem sem antes agradecer aos amigos que aceitaram meus convites para 
colaborar na criação de uma associação mais participativa. E usarei aqui como aliada a limitação de caracteres, 
muitas vezes odiada por alguns de nós por nos obrigar a malabarismos para passar a mensagem: ela justifica 
que eu não cometa a indelicadeza de deixar algum nome de fora ao tentar citar a todos. Minha gratidão a 
vocês. Agradeço ao meu vice-presidente, Renato Beninatto, e aos meus diretores: Dayse Boechat, Iara Regina 
Brazil, Paula Ianelli e Ricardo Souza. Vocês formam uma equipe de primeira e conto com cada um de vocês 
para fazermos da ABRATES tudo aquilo que os nossos associados esperam.
  
Um grande abraço a todos e saibam que a ABRATES está aberta a sugestões.

Juntos, fazemos da ABRATES uma entidade melhor para todos nós.

CARTA DO  
PRESIDENTE

Diretoria da Abrates

William Cassemiro - Presidente
presidente@abrates.com.br

Renato Beninatto - Vice-presidente
renato@abrates.com.br

Paula ianelli G. Luiz– 1ª Secretária
paulaianelli@abrates.com.br

iara Regina Brazil – 2ª Secretária
iara@abrates.com.br

dayse Boechat – tesoureira
tesouraria@abrates.com.br

Ricardo Souza – 2º tesoureiro
ricardosouza@abrates.com.br

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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a emoção de fazer parte de um momento histórico  
no mercado da tradução no Brasil!

Ao longo de 17 anos nessa profissão vi muita coisa mudar. Quando comecei, internet era um luxo, muitos não 
tinham computador (como eu) e o acesso à informação e à formação era muito difícil, geralmente local e restrito aos 
grandes centros, como São Paulo e Rio de Janeiro.

Aos poucos, o acesso aos colegas de profissão foi acontecendo por meio de listas e grupos na internet, como a 
saudosa 50302 do Orkut, um manancial para quem estava interessado em aprender sobre a tradução profissional. 
Quanta coisa aprendi lá! Como sou grata a todos os profissionais que dedicaram seu tempo de forma organizada e 
desprendida para ajudar quem não tinha acesso a se profissionalizar!

Apesar de a nossa profissão ser solitária, essa proximidade facilitada pela internet deu início a um movimento 
diferente entre os colegas. A interação passou a ser diária, a troca de informações ficou mais sólida, o networking 
passou a dar mais frutos, parcerias surgiram e se fortaleceram e muitas amizades passaram da vida virtual para a 
vida real – algumas resultaram até em casamento!

Essa interação ficou ainda maior com a realização de eventos na área. Verdadeiros caldeirões de ideias e 
oportunidades, os eventos são momentos mágicos e, felizmente, têm sido cada vez mais frequentes. Além dos 
eventos, muitos cursos começaram a ser disponibilizados on-line, facilitando o acesso de colegas de qualquer lugar 
a profissionais experientes e recursos de qualidade, tanto em termos de formação quanto de aperfeiçoamento. Isso 
tudo enriqueceu muito a nossa categoria.

Finalmente, a ABRATES, em seu trabalho incansável de se aproximar mais dos profissionais, entre diversas 
iniciativas, como o Programa de Mentoria, realizou nos últimos anos edições primorosas do maior congresso de 
tradução do Brasil, despertando o interesse de muitos colegas de fora do Brasil pelo que estamos fazendo por aqui. 
Neste ano, tivemos participantes de várias associações de todo o mundo e muitas parcerias estão em andamento.

No ano passado, conversando entre uma taça de vinho e outra, William Cassemiro, amigo de longa data, e eu 
tivemos a ideia de criar esta revista, iniciativa prontamente aceita pela então presidente, Liane Lazoski. Queríamos 
comunicar o que a associação estava fazendo pelos seus associados e dar voz a tantos profissionais excelentes, 
com tanto saber para compartilhar. Agora, com a ideia concretizada, queremos “criar pontes”, incentivando também 
a participação do tradutor iniciante, abrindo espaço para que tire dúvidas, fale sobre desafios e soluções e nos ajude 
a renovar as nossas práticas e rotinas.

Agradeço muito aos meus queridos amigos que aceitaram prontamente o meu convite para as editorias e agradeço 
ao William por confiar a mim essa missão tão grandiosa de lançar a primeira revista da Associação Brasileira de 
Tradutores e Intérpretes. Estou profundamente emocionada por fazer parte deste momento histórico da tradução no 
Brasil. Espero que gostem do resultado e aguardo suas sugestões para as próximas edições.

Muito obrigada! 

DA
REDAÇÃO
Equipe editorial 

Revista Metáfrase

adriana de araújo Sobota
Editora-chefe
Monica Reis

Editora assistente
Flávia Souto Maior

Revisora geral
dener Costa
Diagramação

Editorias
adriana Caraccio Morgan

Seu dinheiro
alexandra de Vries

Interpretação
Caroline alberoni

Entrevistas
Cristiane tribst

Saúde e qualidade de vida
Felipe Cinchini Simões
Harmonização de cervejas

ernesta Ganzo
Pílulas de direito para 

tradutores e intérpretes
Michele Santiago 
Machine Translation e 
Um tradutor quando
Ponte de Letras
Tradução editorial

Sidney Barros Junior
Tecnologia 

Yasmin Fong
Harmonização de vinhos

Contato: revista@abrates.com.br

 

Adriana de Araújo Sobota é graduada em Letras e especialista em 
Língua Inglesa. É tradutora técnica desde 1999 nas áreas de TI, marketing, 
medicina, engenharia, aviação, turismo e websites. É sócia, coordenadora 
pedagógica e professora do Netwire Learning Center, 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.
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Na primeira edição da Metáfrase, nova 

revista da Abrates, não poderíamos deixar 

de homenagear um dos fundadores da 

associação – o tradutor, escritor, ensaísta, professor, 

linguista, lexicógrafo e amante de idiomas Paulo Rónai.

O intelectual húngaro naturalizado brasileiro 

nasceu em Budapeste em 1907 e desde muito cedo 

demonstrava interesse pelo aprendizado de idiomas. 

Além dos estudos primários em seu país de origem, 

estudou também na França e na Itália e obteve o título 

de doutor em filologia latina e neolatina. Aos dezenove 

anos, já traduzia poemas latinos para revistas, mas 

a fascinação pelas diferentes línguas surgiu muito 

antes, como podemos ver no pequeno trecho de sua 

obra Como aprendi o português e outras aventuras: 

"Quando, pela primeira vez em minha vida, vi 

uma cédula graúda - podia ter meus sete anos - 

provavelmente experimentei o desejo de possuí-la, 

como qualquer um. Se o tive, esqueci-o. Mas lembro-

me nitidamente da inquieta curiosidade com que me 

pus a decifrar as duas palavras - CEM COROAS - 

que aquela nota ostentava nas oito línguas da desde 

então finada Monarquia austro-húngara."

 Rónai aprendeu português sozinho, e uma 

aproximação maior com a literatura brasileira 

aconteceu quando publicou em seu país Mensagem 

do Brasil, coletânea de contos traduzidos por ele 

mesmo do português ao húngaro, em 1939. O livro 

lhe rendeu uma carta do então presidente Getúlio 

Vargas, que mais tarde lhe ajudou a conseguir 

um visto para viajar ao Brasil. Em 1941, fugindo 

da perseguição nazista por ser judeu, chegou 

ao Brasil aproveitando um indulto no campo de 

trabalhos forçados em que se encontrava. Em 1945, 

naturalizou-se brasileiro.

Rónai e a tradução literária
Rónai foi um tradutor extremamente prolífico nos 

idiomas em que tinha fluência. Apenas para o 

português, traduziu 19 livros dos seguintes idiomas: 

húngaro, alemão, latim, italiano, francês, inglês e 

galego. Algumas dessas traduções entraram no 

imaginário popular brasileiro de forma única, como, 

por exemplo, Os meninos da rua Paulo, de Ferenc 

Molnár. À exceção dessa e de outras poucas obras, 

Rónai tinha um grande apreço pelos contos, sendo 

responsável não apenas pela tradução de diversas 

narrativas curtas de vários idiomas, mas também 

pela organização de antologias e coletâneas. Um 

exemplo é a coleção Mar de histórias, composta 

de dez volumes de contos da literatura mundial em 

ordem cronológica. Além de editar, Rónai também 

traduziu várias das narrativas em conjunto com 

Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, em uma 

Paulo Rónai
húngaro naturalizado brasileiro,  

tradutor, escritor, ensaísta, professor, linguista,  
lexicógrafo e um dos fundadores da Abrates. 

TRaDuZiR É ConViVER
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parceria que funcionava da seguinte forma em 

muitos dos textos: Rónai traduzia os textos o mais 

fielmente possível ao original, Aurélio revisava com 

o intuito de “buscar a idiomaticidade”, fazendo as 

vezes do que conhecemos hoje como preparador de 

texto, figura muito importante do processo editorial. 

Na Revista Tradução e Comunicação nº2 (1982), 

comentando esse modus operandi, ele nos dá uma 

aula de humildade:

"Quando iniciamos o trabalho, eu mal tinha dois 

anos de Brasil: e se por força das circunstâncias já 

sabia me virar em português na vida diária, ignorava 

as riquezas, os matizes, as finezas, a sinonímia, 

a fraseologia, os níveis da língua. Ainda que 

entendesse o original de maneira perfeita, fatalmente 

havia de empobrecer-lhe o vigor devido à minha falta 

de conhecimento amplo e instintivo do português 

do Brasil." (ESQUEDA, Marileide Dias. Rónai Pál: 

Conflitos entre a profissionalização e a teoria e prática 

da tradução. 1999, 103 fl. Dissertação (Mestrado em 

Linguística Aplicada) – IEL – UNICAMP, p. 58)

Outra obra de peso que Rónai assumiu como 

organizador, editor, revisor e comentarista foi A 

comédia humana, de Balzac, que está sendo toda 

relançada pelo selo Biblioteca Azul da Editora Globo. 

Os dezessete volumes da coleção, divididos em 

mais de vinte tradutores, renderam um trabalho de 

mais de 15 anos de orientação de tradução, revisão, 

supervisão e elaboração de prefácios para cada 

volume, além de 7.493 notas de rodapé feitas por 

ele. Atualmente, foram relançados nove volumes 

de A comédia humana, mais um livro de ensaios 

de autoria de Rónai chamado Balzac e a comédia 

humana, também lançado pela Biblioteca Azul.

Por sua atuação como tradutor, foi laureado com 

diversas premiações em todo o mundo, entre elas 

o Prêmio Trienal Nathhorst de Traduções Literárias, 

Técnicas e Científicas, da Federação Internacional 

de Tradutores (FIT), em 1981, considerado um dos 

mais importantes da área.

Rónai traduzia os textos o mais fielmente 
possível ao original, Aurélio revisava com 
o intuito de “buscar a idiomaticidade”, 
fazendo as vezes do que conhecemos 
hoje como preparador de texto.

ensaísta e estudioso
Como autor, publicou alguns livros até hoje 

cultuados por tradutores e estudantes de tradução, 

entre eles: A tradução vivida (José Olympio, 2012), 

Escola de tradutores (José Olympio, 2012), Como 

aprendi português e outras aventuras (Casa da 

Palavra, 2013) e Babel e antibabel (Perspectiva, 

1970), volume de ensaios em que discorre sobre as 

línguas artificiais como o esperanto, o panamane, o 

volapuque e o romanid, na tentativa de se estabelecer 

um idioma universal, passível de ser falado, escrito e 

entendido por todos.

Rónai colaborou com a parte de estrangeirismos 

do dicionário Aurélio e contribuiu com vários outros 

dicionários. Também teve participação relevante na 

imprensa literária.

Foi precursor na luta pela profissionalização dos 

tradutores, participando da criação da Abrates em 

1974 como um dos sócios fundadores e secretário. 

A associação foi fundada com a intenção de 

melhorar as condições de trabalho dos tradutores 

e atuar em prol de seu reconhecimento e da defesa 

de seus direitos, além de aperfeiçoar a qualidade 

profissional da tradução de obras literárias, textos 

técnicos e científicos.  No I Encontro Nacional de 

Tradutores da Abrates em 1975, Rónai participou 

ativamente. 

Casado com Nora Tausz Rónai e pai de duas 

filhas, Cora e Laura, Paulo Rónai faleceu em 1992, 

em Nova Friburgo. Alguns anos após sua morte, 

a Fundação Biblioteca Nacional o homenageou 

dando seu nome a um prêmio anual concedido a 

tradutores brasileiros – o Prêmio Paulo Rónai de 

Tradução. 
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Seu abrangente acervo de 

livros e documentos foi vendido 

pela família à Universidade de São 

Paulo e incorporado à coleção de 

obras raras da instituição. Sob a 

responsabilidade do Instituto de 

Estudos Brasileiros da universidade 

(IEB-USP) ficaram diários, 

anotações e cartas, muitas delas 

trocadas com grandes nomes 

brasileiros, como Guimarães Rosa, 

Aurélio Buarque de Holanda, 

Antônio Houaiss e Lygia Fagundes 

Telles. 

assim como a maioria 

dos tradutores e 

estudantes de tradução 

que conheço, minha carreira 

como tradutora iniciou na 

ausência completa de CAT tools. 

Dos trabalhos da disciplina de 

Tradução da faculdade aos meus 

primeiros pequenos serviços, 

todos – até mesmo os mais 

técnicos – eram feitos utilizando a 

velha tática das duas janelas do 

Microsoft Word ou semelhante, 

abertas lado a lado, uma para o 

idioma de entrada e outra para o 

de saída.

As CATs surgiram na minha  

vida durante o meu primeiro 

estágio e revolucionaram o 

processo de tradução que eu 

havia aprendido e praticado 

durante todo o curso. Tornei-me 

cliente do Memsource em 2012, 

quando o “S” do nome ainda 

era escrito em letra maiúscula. 

Embora já tenha testado outras 

ferramentas, me adaptei muito 

melhor ao Mem do que a qualquer 

outra. No entanto, alguns colegas 

de profissão, muito apegados 

a ferramentas mais antigas (ou 

que abominam o uso de CATs 

Memsource para  
tradutores iniciantes

Carolina Caires Coelho, Débora Isidoro, Flávia Souto Maior e Petê Rissatti 
traduzem literatura de ficção e não ficção para diversas editoras brasileiras e 
mantêm, há três anos, o site Ponte de Letras, onde escrevem sobre o dia a dia 
da tradução editorial. 

www.pontedeletras.com | contato@pontedeletras.com 

por ponte de Letras
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em geral), questionam minha 

preferência pelo Memsource, 

justificando-a pelo fato de eu 

ser jovem e iniciante na área. 

Embora esse argumento contrarie 

a realidade de muitos usuários e 

agências de tradução que, mesmo 

depois de 20 anos de profissão, 

optaram por migrar para o Mem, 

a declaração desses colegas me 

fez pensar: será que existe de fato 

um motivo para o Memsource ser 

tão popular entre os tradutores 

iniciantes que conheço? Se sim, 

qual seria esse motivo?

Essa indagação deu origem 

à resenha abaixo. Muito mais 

do que uma resposta para as 

dúvidas iniciais, busquei enfatizar 

os pontos que me chamaram a 

atenção no Memsource, para 

instigar tradutores iniciantes a 

experimentarem a ferramenta 

e descobrirem que ela pode se 

tornar a sua CAT tool preferida 

também.

o QuE É?

O Memsource é uma 

ferramenta de tradução assistida 

por computador (CAT tool), 

como o MemoQ, SDL Trados ou 

OmegaT. Como todas as CATs, 

o Mem conta com diversas 

funcionalidades que servem para 

agilizar o processo de tradução, 

sem comprometer a qualidade 

do texto final. Diferente de outras 

CATs, o Memsource inovou no 

mercado ao apresentar um 

ambiente completamente on-

line, em nuvem, o Memsource 

Cloud. Nele, estão armazenados 

todos os itens dos projetos: 

textos, traduções, memórias 

de tradução, ambiente de 

gerenciamento de projeto, tudo. 

Essa novidade está bastante 

alinhada com as necessidades 

atuais de integração virtual.

Ao contrário das CATs mais 

antigas, que exigiam que o tradutor 

concentrasse seus recursos e 

textos no idioma de entrada e 

saída em uma máquina específica, 

o Memsource possibilita manter 

todos os arquivos sempre na 

nuvem. Ou seja, você pode 

traduzir em qualquer lugar, com 

todos os seus recursos sempre à 

mão. O usuário poderá baixar o 

Editor em sua máquina ou utilizar 

o Web Editor, acessível por meio 

do ambiente Cloud.

Privacidade e segurança
Todos os dados da sua conta 

do Memsource são protegidos 

e toda a comunicação é 

criptografada. No entanto, leia 

as regras de uso do mecanismo 

de tradução automática (MT) 

Microsoft with Feedback antes de 

configurá-la para um projeto que 

requer confidencialidade.

EnTEnDEnDo as 

funCionaliDaDEs

Memsource Editor

É o software que você baixa 

para utilizar na sua máquina. 
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Para que suas entradas sejam inseridas na TM e 

TB do seu projeto, você deve estar conectado à 

internet. No entanto, você pode trabalhar no Editor 

mesmo off-line, pois a ferramenta funciona em 

modo satélite.

Memsource Cloud

É a página principal de gerenciamento de 

trabalhos e funcionalidades. É na Cloud que você 

ajusta configurações de conta, cria projetos, atribui os 

gerentes e linguistas deles, configura os idiomas de 

entrada e saída e, é claro, carrega os arquivos de texto 

para traduzir no Editor.

TM (Translation Memory ou  
memória de tradução)

A TM armazena toda a tradução confirmada; 

assim, toda vez que uma frase ou palavra já 

traduzida aparecer novamente ao longo do texto, 

o Memsource sugere a tradução previamente 

utilizada, facilitando a checagem da consistência 

do texto traduzido.

TB (Term Base ou glossário)
Com a TB, você pode criar uma base 

terminológica e atribuí-la ao seu projeto, mantendo, 

assim, a consistência dos termos. Cada termo deve 

ser inserido individualmente na TB. O resultado é um 

glossário específico que, assim como a TM, uma vez 

criado, pode ser atribuído a quantos projetos você 

quiser.

MT (Machine Translation ou  
tradução automática)

Você pode habilitar o mecanismo para que os 

segmentos sejam traduzidos automaticamente 

pelo Microsoft with Feedback. Alguns tradutores se 

opõem à utilização de MT, dizendo que ela mais 

atrapalha do que ajuda. Porém, o desenvolvimento 

dessa tecnologia se torna atraente à medida que 

tradutores são estimulados a produzir cada vez 

mais em cada vez menos tempo. Portanto, em 

certos projetos, a utilização da MT, aliada a uma 

boa pós-edição (“revisão”), pode potencializar 

a agilidade sem prejudicar a qualidade do texto 

final (a pós-edição deve ser feita criteriosamente 

e cuidadosamente). Outro cuidado que você deve 

ter ao utilizar a MT é quanto à confidencialidade 

do conteúdo do projeto, pois cada segmento 

confirmado em sua tradução passará a fazer parte 

de uma base de dados, que serve para alimentar 

a MT e “ensiná-la” a oferecer melhores resultados. 

Embora essa inteligência seja revolucionária em 

alguns aspectos, pode ser prejudicial para o 

projeto, pois, caso o material seja confidencial, não 

é interessante que ele faça parte dessa base de 

dados, podendo prejudicar o seu relacionamento 

com o cliente. Por via das dúvidas, portanto, antes 

de utilizar a MT em um projeto, verifique a cláusula 

de confidencialidade com o seu cliente.

Qa (Quality Assurance ou  
garantia de qualidade)

Ao terminar sua tradução, utilize a QA para rodar 

uma série de testes que checarão a consistência 

do texto produzido. É essencial em textos que 

contenham números ou termos específicos (salvos 

na TB), pois a QA reconhecerá e alertará para as 

inevitáveis inconsistências.

Comentários
Ao traduzirmos um texto, é comum encontrar 

algumas “pedras no caminho”, sejam elas dúvidas 

relativas à interpretação ou terminologia ou 

simplesmente frases truncadas que precisam ser 

lidas diversas vezes (ou até mesmo reescritas no 

idioma de origem). Para quem prefere pular essas 

“pedras” e retomá-las ao final da primeira tradução, 

os Comentários podem ser muito úteis. Ao inserir um 

comentário com a indagação e pular para o próximo 

segmento, você agiliza o processo e não corre o risco 

de esquecer a dúvida. Em trabalhos que envolvam 

outros linguistas ou um gerente, os Comentários 

facilitam a comunicação entre colaboradores.

Gerenciamento de projetos
Mesmo que você esteja trabalhando sozinho em 
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um projeto seu, as funcionalidades do sistema de 

gerenciamento servem para organizar o processo 

de trabalho, uma vez que é por meio dessa 

ferramenta que você organizará todos os arquivos 

para tradução. É o gerente do projeto – ou Project 

Manager (PM) – que configura os idiomas de 

entrada e saída, a data de entrega e os linguistas 

encarregados (caso você esteja trabalhando com 

outros colaboradores), entre outros. Na versão 

gratuita, tradutores não atuam como gerentes 

de projeto, ao passo que, nas versões pagas, 

freelancers poderão configurar um gerente para 

cada projeto.

formatos
O Mem é compatível com diversos formatos, até 

mesmo alguns vindos de outras CATs. É possível 

incluir vários tipos de arquivos e trabalhar no 

Memsource tranquilamente. A lista de formatos 

compatíveis pode ser encontrada na Memsource 

Wiki1.

suporte

Talvez esse seja o meu “diferencial” preferido. 

Aprender a operar um software novo é sempre 

complexo e a equipe do Memsource parece 

entender isso, pois oferece três canais de ajuda: a 

Memsource Wiki, que explica tudo que você precisa 

saber sobre o funcionamento da ferramenta, além 

de oferecer um manual do usuário; o Memsource 

Community Support, uma espécie de fórum que 

reúne dúvidas de todos os usuários e que também 

permite que você faça perguntas; e o próprio suporte 

do Memsource, por e-mail, que costuma ser muito 

rápido, solícito e eficiente.

fluxo de trabalho básico
Quando você abre o editor, o texto aparece 

separado em duas colunas (idioma de origem, 

source, e idioma de destino, target) e em várias 

linhas, os segmentos. O editor possibilita que 

você visualize (na barra inferior, em ambos os 
1  Disponível em <http://wiki.memsource.com/>.

editores) a quantidade de segmentos, palavras 

e caracteres, facilitando o cálculo do tempo que 

você levará para traduzir o texto e do valor do 

serviço.

Os campos inferiores da barra no lado esquerdo 

apresentam quatro funcionalidades:

•	 CAT: fornece opções de tradução.

•	 Search: busca alguma palavra ou parte 

de texto do idioma de origem nas TMs 

associadas ao projeto.

•	 Qa: como explicado acima, ao terminar a 

tradução, utilize essa função para assegurar 

a consistência do texto.

•	 Changes: mostra as mudanças feitas ao 

longo do processo.

Ao terminar de traduzir um segmento, 

confirme-o. Pronto: se você estiver conectado à 

internet, o segmento será salvo na TM do projeto e 

aparecerá sempre que você encontrar um segmento 

semelhante, pois servirá de exemplo para “ensinar” 

a ferramenta a oferecer sugestões de tradução 

cada vez melhores. Quando você se deparar com 

um termo específico, insira-o na TB para criar 

um glossário para o texto ou projeto, garantindo 

uniformidade ao longo deste.

Quando confirmar o último segmento restante, 

execute a QA, revise, baixe o arquivo pronto e revise 

de novo: nenhuma tradução estará pronta sem 

revisão, seja ela feita por você ou, de preferência, 

por outro colaborador do projeto. Por mais que 

você acredite que o texto está pronto – ou que você 

queira muito acreditar que está, pois já está cansado 

de mexer no mesmo texto e quer se despedir logo 

dele! –, sempre duvide, sempre pesquise e, no fim, 

sempre revise.

ConClusão

Em suma, acredito que o Memsource seja capaz 

de cativar várias gerações de profissionais, mas 
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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.

que possa atrair principalmente a nova geração 

de tradutores, que, provavelmente, já entram na 

profissão mais inclinados a experimentar CATs em 

seus primeiros trabalhos. Dentre as características 

que mais capturam a atenção do iniciante, penso 

que estas são as principais:

•	 Rapidez. Não importa se você está 

trabalhando no Editor (versão desktop) ou 

Web Editor (versão no navegador), a rapidez 

com que os comandos são inseridos é 

instantânea.

•	 interface amigável. O Memsource é 

extremamente user-friendly, e esse conceito 

se traduz no visual clean e intuitivo da 

ferramenta, que afasta distrações e estimula 

o foco no trabalho.

•	 funcionalidades. Ser clean não é sinônimo 

de ser básico: como comprovado, o Mem 

tem tantas funcionalidades quanto as 

CATs concorrentes, e está constantemente 

apresentando melhorias em novas versões.

•	 ambiente em nuvem. Por ter um ambiente 

completamente virtual e integrado, o 

Memsource potencializa o processo de trabalho 

de tradutores freelancers que cooperam 

com empresas de tradução, mas que estão 

baseados longe dos outros colaboradores (ou 

que trabalham em home office). Isso significa 

menos confusão e possíveis perdas causadas 

por e-mails perdidos, anexos esquecidos, 

pendrives corrompidos e dezenas de 

situações parecidas, bastante comuns entre 

colaboradores baseados na mesma sede, 

trabalhando em suas máquinas off-line.

•	 opção gratuita. Se você quiser descobrir 

como uma CAT funciona antes de se 

comprometer com os altos custos de uma 

licença, a versão gratuita (e sem prazo de 

validade) do Memsource é a opção ideal. É 

claro, existem limitações que a diferenciam 

das versões pagas; ainda assim, considero 

melhor do que uma versão trial de outras 

CATs, que dura apenas 30 dias.

Desejo uma boa experiência, e seja bem-vindo(a) à 

profissão! 

por ana azevedo

Ana Azevedo é tradutora natural de e residente em Porto Alegre. Após iniciar seus estudos em tradução em 2007, teve sua primeira tradução 
publicada em 2010 – um artigo sobre artes visuais para a revista acadêmica Porto Arte (publicada pelo PPGAV-UFRGS). Ana trabalha como 
tradutora desde 2013, dividindo a profissão com os estudos na universidade UNISINOS, onde cursa Cinema. Trabalha nos pares português e 

inglês e tem o Memsource como sua CAT tool preferida.
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Entrevista com o atual, 
recém-eleito,  

presidente da Abrates,  
William Cassemiro 

Na diretoria anterior, brilhante-

mente presidida pela queri-

da Liane Lazoski, William era 

segundo tesoureiro. Mas não “só” 

de Abrates vive o vovô. Sim, com 

esse rostinho de mocinho, nosso 

presidente já é vovô de um lindo pa-

cotinho de sete meses de vidas, o 

Lucas. Quando não está babando 

no netinho, William também traduz. 

Tem mais de 9 anos de experiência 

como tradutor, mas mais de 20 na 

área técnica (eletrônica), durante os 

quais trabalhou na Xerox, Toshiba, 

Sharp. É formado em Eletrônica e 

Letras (inglês/português) pela USP.

Sempre tenho a curiosidade 

de saber como as pessoas en-

traram no mundo da tradução, e 

o William não escapou dessa per-

gunta. Como se saiu muito bem 

nos testes para entrar na Xerox, 

principalmente nos de inglês, 

sempre pediam para ele traduzir 

memorandos, e-mails e acabou 

“pegando gosto pela coisa”, nas 

palavras dele. Por isso, em 2005, 

decidiu fazer Letras na USP.

Já na Toshiba, William traba-

lhou no suporte, principalmen-

te ajudando pessoas que não 

conseguiam entender o manual 

em inglês. Como os gastos com 

essas ligações eram muito altos 

para a empresa, William sugeriu 

a tradução dos manuais. Fizeram 

um teste traduzindo um manual 

e comprovaram que os custos 

com a tradução eram realmen-

te menores que os com as liga-
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ções, conforme previsto por ele. William, então, foi 

responsável por traduzir vários outros manuais da 

empresa, já usando CATs. Por ser da área, a pes-

quisa de termos técnicos específicos era menos 

trabalhosa. A tradução desses manuais possibilitou 

que ele tivesse respaldo financeiro suficiente para 

mudar de profissão, abraçando de vez a tradução. 

Continuou traduzindo manuais técnicos, começou 

a procurar agências e as coisas foram se desenvol-

vendo naturalmente.

Ao preparar os iniciantes para o  
mercado, os profissionais estarão  
mais qualificados e a concorrência  
será por qualidade, não preço

Mas onde entra a Abrates nessa história?

William ficou sabendo do Congresso da Abrates 

pela primeira vez em 2010, ano em que foi realiza-

do em Porto Alegre. Embora não tenha ido ao con-

gresso, começou a se interessar pela associação e a 

buscar mais informações sobre a Abrates.

Em um encontro de tradutores para comer pan-

queca em São Paulo, foi mencionado o Congres-

so da ATA, do qual o William acabou participando. 

Por dividir o quarto com o Marcelo Neves, que fa-

zia parte da diretoria da Abrates na época, acabou 

estreitando mais os laços com ele, além de outros 

tradutores que teve a oportunidade de conhecer, 

como a Ana Iaria.

O William finalmente participou do seu primeiro 

Congresso da Abrates em 2013, em Belo Horizon-

te. Nas eleições da nova diretoria que se seguiram, 

o Marcelo convidou o William para fazer parte da 

sua chapa. No final das contas, o Marcelo acabou 

desistindo da chapa, e a Liane então convidou o 

William para compor a chapa que ela havia criado. 

William já era associado e bastante ativo, tendo in-

clusive ajudado na aplicação da primeira prova de 

credenciamento feita pela Abrates, em São Paulo.

Por fim, neste ano, como Liane já estava em seu 

segundo mandato, William formou uma chapa com-

posta por praticamente todos os membros da cha-

pa anterior, exceto pela própria Liane e pela Adriana 

Morgan, que se tornaram conselheiras (a Paula Ia-

nelli e o Ricardo Souza foram convidados para aju-

dar na diretoria). Além desse núcleo, que toma as 

decisões, William conta com outros grupos de pes-

soas responsáveis por outras ações importantes que 

proporcionam mais visibilidade para a associação. 

Um exemplo de um desses grupos é o Programa 

de Mentoria, que tem possibilitado uma visibilidade 

inclusive internacional. William também incluirá ou-

tros grupos responsáveis por áreas diferentes, como 

Libras, literária, técnica, etc. Esses grupos serão 

comandados por pessoas que entendem de cada 

área. O objetivo é agilizar e tornar a associação mais 

eficiente.

Pedi, então, que o William falasse um pouco mais 

dos planos dele para a nova diretoria.

Começo ressaltando que, embora o Programa 

de Mentoria tenha sido criado durante o mandato 

da Liane, a ideia de criá-lo foi do William. Ele teve 

a ideia, esboçou-a e começou a convidar algumas 

pessoas para organizá-la, como eu, a Monica Reis, 

a Adriana Sobota (nós três formamos o atual Comitê 

de Administração), a Ernesta Ganzo (assessora ju-

rídica), a Patricia Souza e a Beatriz Figueiredo (as 

duas nos ajudaram muito na criação e organização 

do programa). Segundo William, o Programa de 

Mentoria “é a menina dos olhos” da Abrates. Ao pre-

parar os iniciantes para o mercado, os profissionais 

estarão mais qualificados e a concorrência será por 

qualidade, não preço.

Além do Programa de Mentoria, já em andamento 

e com planos de expansão, William se reuniu com 

a Febrapils (Federação Brasileira das Associações 

dos Profissionais Tradutores e Intérpretes e Guia-in-

térpretes de Língua de Sinais) a fim de formar uma 

parceria para proporcionar mais visibilidade ao intér-
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prete de Libras (Língua Brasileira de Sinais). Libras 

é uma língua, mas nós, que somos da área, temos 

pouco conhecimento disso. Precisamos somar for-

ças também com eles, formando outro pilar da as-

sociação.

Como o próprio nome da chapa criada pelo Wi-

lliam, “Criando Pontes”, diz, o objetivo da diretoria é 

criar pontes – entre a universidade e o mercado, entre 

diferentes áreas da interpretação, com associações 

de outros países (já temos convites para apresentar o 

Programa de Mentoria em outros países), etc. Essas 

pontes serão de mão dupla, segundo as palavras do 

próprio William, proporcionando um intercâmbio de 

ideias e projetos. A Abrates já iniciou uma parceria 

com a associação da Argentina, a AATI, a de Israel 

já demonstrou interesse no Programa de Mentoria 

da Abrates, ou seja, as pontes já começaram a ser 

construídas. No ano passado, por exemplo, a Abra-

tes enviou o Petê Rissati, do Ponte de Letras, para a 

Argentina para um evento da AATI, a Feira do Livro. 

Por ser da área de literária, ele foi responsável por 

representar a Abrates e tentar ampliar essa ponte. 

O objetivo do William é fazer o mesmo com outras 

associações. Outro exemplo foi o aprendizado que 

o William teve no Congresso da ATA de Chicago, no 

qual ele aprendeu a gravar as palestras. Algo que 

já foi parcialmente aplicado no Congresso da Abra-

tes deste ano. Ou seja, o objetivo dessas parcerias 

é também buscar informações onde as coisas estão 

funcionando, como a vinda do Daniele Petruccioli 

para o último Congresso da Abrates, com o apoio 

do Sintra, para falar sobre a experiência dele com a 

negociação dos direitos autorais do tradutor na Itália.

Outro objetivo do atual presidente é profissionali-

zar mais o atendimento da Abrates. A Daniele Libe-

ral, gerente, é quem atualmente atende ao telefone, 

responde a e-mails, cuida da parte administrativa, 

entre outras atividades. Portanto, o recém-eleito pre-

sidente quer terceirizar o serviço de atendimento a 

ligações telefônicas para melhorar o escalonamen-

to e a estrutura do serviço. Muitos contatos são de 

pessoas que não buscam primeiro a resposta nas 

perguntas frequentes do site da associação. Em-

bora a Daniele já tenha conseguido organizar mais 

esse atendimento, ainda é necessário torná-lo mais 

eficiente. Para isso, há alguns modelos a serem se-

guidos, como o do ITI (Institute of Translation and In-

terpreting). Além da diretoria, o instituto tem um CEO 

que trabalha com a equipe, que é remunerada. O 

formato atual da Abrates, de voluntariado, muitas ve-

zes não permite que os envolvidos dediquem o tem-

po necessário a ela, já que é preciso dividi-lo com a 

profissão em si. Portanto, o William deseja profissio-

nalizar mais a associação nesse sentido.

O William pretende envolver os amigos para obter 

ajuda e fazer a Abrates crescer. A Liane assumiu a 

presidência em 2012 com cerca de 200 associados, 

chegando este ano a mais de 1.000. Mas, para que 

os benefícios e as vantagens não parem de crescer 

para todos os profissionais, a associação precisa de 

associados. Quanto mais associados, mais forte e 

unida a associação fica, e mais eficiente e vantajosa 

ela se torna, criando um ciclo virtuoso no qual todas 

as partes só têm a ganhar. 

por Caroline alberoni

Caroline Alberoni é tradutora profissional de inglês e italiano há mais de cinco anos nas áreas de TI, marketing e negócios. É bacharel em Letras 
com Habilitação em Tradução pela UNESP e mestre em Estudos da Tradução com Comunicação Intercultural pela University of Surrey (Inglaterra). 
Membro da ABRATES, Sintra e IAPTI. Gerente de Mídias Sociais da Abrates.

Essa entrevista foi gravada para o TradTalk. Para assistir ou ouvir a entrevista completa, acesse bit.ly/TradTalkAbrates. Aproveite para assinar o 
podcast no seu canal de preferência (YouTube, SoundCloud, iTunes ou pelos aplicativos para Android Podcast CastBox e Podcast Republic).
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oRGaNiZe-Se!

Vocês acompanharam as Olimpíadas? Dá 

para imaginar o tempo investido em treino 

e a dedicação de cada atleta para chegar 

aonde chegou. Com o tradutor, não é diferente. São 

anos de estudo e aprimoramento para subir cada 

degrau da carreira.

Os atletas olímpicos dependem de planilhas 

detalhadas para acompanhar a evolução do seu 

desempenho. Os tradutores precisam encontrar 

uma maneira de se organizar e ficar de olho na 

produtividade para saber onde estão errando ou 

acertando e, assim, melhorar o seu desempenho.

Você pode trabalhar à moda antiga, anotando 

tudo em papel, ou ser mais moderno e fazer um 

acompanhamento digital; porém, é preciso ter algum 

tipo de medida da sua produção diária semanal e 

mensal para se organizar melhor.

Eu sempre recomendo aos meus alunos a agenda 

do Google, que é gratuita e permite a criação de 

vários calendários, tanto profissional como pessoal, 

para planejar o seu dia. Na mesma tela eu tenho o 

meu calendário pessoal para consultas médicas e 

outros compromissos, o calendário dos meus filhos, 

o meu calendário de tradução e um calendário para 

os colegas que trabalham comigo, além de outro 

para os prazos, assim eu sempre sei exatamente 

quando o cliente espera receber o projeto traduzido.

Coordenando tudo de maneira colorida, basta 

bater o olho na agenda para responder para o cliente: 

“Sim, eu posso entregar o seu projeto para tal dia”.

Esse tipo de organização, aliado à sua média de 

produção – da qual falaremos numa próxima 

oportunidade – são ferramentas indispensáveis na 

hora de planejar o seu cronograma de trabalho. 

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.

http://rafalombardino.com/
http://www.rafalombardino.com/tools
http://www.rafalombardino.com/tools
http://bit.ly/ucsd-ttt
http://bit.ly/ucsd-ttt
http://www.rafalombardino.com/translations
http://ewordnews.com/
http://wordawareness.com/
http://brazilianshortstories.com/
http://bit.ly/T3-YouTube
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PAPO DE  
INICIANTE

OLá!
VOCê qUE É INICIANTE E TEM 

PERGUNTAS SOBRE A PROFISSãO: 
ESTA COLUNA É DIRIGIDA A VOCê.
VAMOS USAR ESSE ESPAçO PARA 

TIRAR SUAS DúVIDAS. PARA 
ISSO, CONTAMOS COM A SUA 

AjUDA. ENVIE UM E-MAIL PARA 
A REVISTA COM A SUA PERGUNTA 

E NóS (ADRIANA E MôNICA) 
VAMOS RESPONDê-LA AqUI. A 

CADA EDIçãO, VAMOS ABORDAR 
UM ASPECTO DA PROFISSãO 

qUE VOCê qUE ESTá ENTRANDO 
NO MERCADO GOSTARIA DE 

ENTENDER. E Aí, TOPA A PARCERIA?

Nesta primeira edição, 

vamos falar um pouco 

sobre o que é preciso 

para ser tradutor.

Engana-se quem pensa que 

para ser tradutor basta saber um 

idioma diferente do seu. O bom 

tradutor é versado na sua língua 

materna e está constantemente se 

atualizando. Mais do que o idioma 

estrangeiro, é o seu próprio idio-

ma que deve ser conhecido a fun-

do. A não ser que você também 

faça versões. Aí, a coisa complica 

um pouco mais.

Um aspecto importante e que 

é deixado de lado por muitos ini-

ciantes (e por alguns tradutores 

experientes) é a questão da leitura, 

da atualização, da pesquisa funda-

mentada. Um tradutor precisa es-

tar constantemente lendo sobre as 

áreas em que atua, sobre trivialida-

des (não existe conhecimento inútil 

para tradutor), sobre tendências do 

mercado, sobre gerenciamento de 

tempo e recursos. Muito se questio-

na o material disponível na internet, 

mas o tradutor profissional saberá 

tirar de qualquer página da web 

uma base para encontrar aquele 

termo que ele não conseguiu en-

contrar em lugar nenhum. 

Mas vamos ao que interessa. 

Já tenho tudo isso. Onde eu 

encontro trabalho? 

Não se iluda achando que vai 

mandar meia dúzia de currículos e 

vai ser aceito naquela agência dos 

sonhos que paga a melhor tarifa do 

planeta. Pode ser que você tenha 

sorte e consiga, mas o que aconte-

ce com a maioria de nós é ter que 

mandar vários currículos até, final-

mente, conseguir fazer um teste 

para uma agência de tradução. E 

nem isso é garantia de que você vai 

conseguir trabalho imediatamente.

Agência? Mas eu quero traduzir 

literatura! Como eu faço? 

O caminho é o mesmo, mas 

saiba que a quantidade de trabalho 

oferecida pelo mercado literário não 

chega nem perto do que oferece 

o mercado técnico ou jurídico, por 

exemplo. É só lembrar que até 

mesmo para que um livro estrangeiro 

possa ser traduzido, alguém teve 

que traduzir o contrato entre as 

editoras envolvidas no negócio. 

E clientes diretos? 

Bom, aí, já entra outra parte 
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importante da profissionalização, que é a formaliza-

ção para fins de emissão de nota fiscal. Muitos clien-

tes diretos (e algumas agências nacionais) precisam 

de uma nota fiscal (para muitos deles, não adianta 

mandar um simples recibo ou um RPA) para justificar 

as despesas com tradução junto ao departamento 

financeiro. Aliás, a emissão de RPA não é mais acei-

ta e é até ilegal. Muitas empresas fazem uso deste 

artifício para não ter que arcar com os encargos ad-

vindos de uma contratação em regime CLT.  

Antes de sair por aí espalhando seu currículo, você 

precisa conhecer o mercado, equipar-se (e saber usar 

todos os recursos que tem disponível), saber sobre a 

sua produtividade e limites. Precisa considerar a tra-

dução como sua profissão e, para tal, precisa investir 

na carreira. O futuro tradutor conta hoje com diversos 

recursos presenciais e à distância que podem ajudá-lo 

a tomar decisões mais conscientes e estruturadas so-

bre os rumos da sua vida profissional. Uma iniciativa da 

ABRATES para ajudar seus associados neste sentido é 

o “Programa de Mentoria – Caminho das Pedras”. Nele, 

o estudante de tradução/interpretação ou o profissional 

de tradução/interpretação com até 2 anos de experiên-

cia recebe orientações de um tradutor profissional so-

bre questões básicas relativas à profissão. Não dá para 

ser um tradutor de sucesso com atitudes de amador. 

Pense nisso.

Estamos aguardando suas dúvidas pelo e-mail  

revista@abrates.com.br

Até a próxima edição! 

A Comunica considera sua participação no VII Congresso da Abrates um marco. 
Nosso envolvimento já era muito próximo há alguns anos, com a organização do sistema de feedback para intérpretes 

iniciantes dispostos a praticar em uma situação 100% realista de interpretação e receber de profissionais mais 
experientes uma orientação sobre seus pontos fortes e fracos.

Em 2016, entretanto, não só fomos responsáveis por essa contribuição com a formação de novos intérpretes, como 
também pela instalação das cabines de interpretação nas várias salas. 

Com essa oportunidade, pudemos também oferecer um "pequeno mimo" aos intérpretes presentes. Devido ao 
inevitável reflexo do vidro, dificilmente um intérprete consegue tirar uma boa foto na cabine. E quem não quer ter uma 

boa foto profissional? O resultado foi fila de espera para foto em uma cabine especialmente montada na área de stands 
sem o vidro e, portanto, sem reflexo.

E como todo mundo quer sair bem na foto, a Comunica disponibilizou também uma maquiadora! Ficamos muito felizes 
depois do evento ao ver que vários intérpretes adotaram essa foto em seus perfis no Facebook!

Em resumo, da seriedade do feedback para iniciantes na carreira da interpretação à brincadeira da maquiadora 
disponível para fotos, a Comunica teve muito prazer em participar do VII Congresso da Abrates. Pretendemos continuar 
essa parceria em eventos futuros, sempre aprendendo nas diversas palestras e aproveitando os momentos preciosos 

de divulgação e networking que esses encontros propiciam.

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.

por adriana de araújo sobota e Mônica reis

Adriana de Araújo Sobota é graduada em Letras e especialista em Língua Inglesa. É tradutora técnica desde 1999 nas áreas de TI, marketing, 
medicina, engenharia, aviação, turismo e websites. É sócia, coordenadora pedagógica e professora do Netwire Learning Center, 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.
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ANOTE NA AGENDA
SETEMBRO
XXXVi semana do Tradutor
Quando? 26 a 30/09
Onde? UNESP, São Paulo
Quanto: Consulte informações no site  
semanadotradutor.wixsite.com

6th annual Translation studies 
Research symposium
Quando? 30/09
Onde? Nida School of Translation Studies,  
Nova York
Quanto: consulte informações no site  
nidaschool.squarespace.com

ProZ.com 2016 - virtual event series
Quando? 28 a 30/09
Onde? No site do Proz
Quanto: De graça – fazer registro no site do ProZ

TeTra4
Quando? 30/09
Onde? Forli, Itália
Department of Interpreting and Translation, 
University of Bologna
Quanto: consulte informações no site  
eventi.dipintra.it

OUTUBRO
nYu Translation Day symposium
Quando? 01/10
Onde? Nida School of Translation Studies, 
Nova York
Quanto: Consulte informações no site  
nidaschool.squarespace.com

alTa39 - american literary 
Translators association 
Quando? 06 a 09/10
Onde? Oakland, Califórnia
Quanto: Consulte informações no site  
literarytranslators.org

Conferenza regionale ProZ.com a 
Matera, italia
Quando? 22/10
Onde? Matera, Itália
Quanto: Consulte informações no site da 
Conferência no ProZ

NOVEMBRO
aTa 57th annual Conference
Quando? 02 a 05/11
Onde? San Francisco, Califórnia
Quanto: Consulte informações no site  
atanet.org

V Congresso nacional de Pesquisas 
em Tradução e interpretação de libras 
e língua Portuguesa
Quando? 30/11 a 02/12
Onde? Florianópolis, Santa Catarina
Quanto: Consulte informações no site  
congressotils.com.br

Sabe de algum evento que gostaria de ver publicado 
aqui na próxima edição? Conte para a gente!

* Os eventos listados aqui são apenas 
sugestões selecionadas pelos editores. Não nos 
responsabilizamos por seu conteúdo, valor e/ou 
eventuais alterações pelos organizadores.

fique por dentro das datas de alguns dos eventos  
 da área nos próximos meses.*

For Translation Back Office, the chance to attend the ABRATES International Conference meant being part of an event 
in which the parties that make up the translation industry shared their realities. It offered an informative point of view 
of the current status of the translation market from the companies’ and the translators’ perspective. One of the major 
strenghts of the Conference was, in our opinion, the possibility companies and translators had of learning about how 

new and better technologies are being used. With great enthusiasm, we witnessed how key issues to the current state 
of affairs of the translation market were discussed in talks and workshops - corpus cleaning for MT, regular expressions 
for translators, an MT roundtable, job placement, etc. In our company, we believe that including relevant topics for both 
companies and translators shows a clear willingness of ABRATES to look into the future and join the industry along the 

way to progress. We look forward to being part of 2017 ABRATES International Conference in São Paulo.

http://semanadotradutor.wixsite.com/2016
http://nidaschool.squarespace.com/events/nsts-symposium-2016
http://eventi.dipintra.it/tetra/%3Fsection%3Dhome%26lang%3Den
http://nidaschool.squarespace.com/events/2016/10/1/nsts-nyu-translation-day-symposium
http://literarytranslators.org/alta39
http://www.atanet.org/conf/2016/
http://www.congressotils.com.br
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SeU 
diNHeiRo

Não quero dinheiro, só 

quero amor!!! Mentira!!! 

Infelizmente (ou feliz-

mente!), vivemos no mundo da 

matéria e nosso tempo é finito. E 

tem um custo. Temos que saber 

colocar um preço justo em nosso 

trabalho, pois é com esse dinheiro 

que vamos viver. Esse tema será 

discutido nesta nova revista, em 

outras colunas. Vou me preocu-

par com a questão meramente 

financeira: depois que ganhei 

o dinheiro, o que faço com ele? 

Quero mostrar aqui como pode-

mos equilibrar nossas contas, 

para que “sobre” dinheiro. 

Na verdade, o ideal é que 

possamos nos organizar 

para incluir o pagar ao 

nosso “eu futuro” também 

como se fosse uma conta, 

uma despesa. Mas sabemos 

que, na prática, a teoria é outra.

É importante fazer contas, 

questionar aquelas despesas 

pequenas. Não, não vou falar para 

economizar no cafezinho, se esse é 

um grande prazer seu. Mas vou falar 

para você avaliar sua rotina e ver o 

que realmente pode ser cortado 

– caso você precise cortar algo. 

Você precisa MESMO daquele 

combo com 200 mil canais de TV 

a cabo, 500 minutos no telefone e 

internet megaincrível? Talvez não. 

Talvez sim. Aí, cada um tem que 

olhar para si. Você precisa ter o 

celular no pós-pago? Experimente, 

analise sua conta, repense. É 

CLARO que as empresas SEMPRE 

vão dificultar quando você vai sair 

do plano megahiperblaster para o 

Ficamos felizes em participar do 

Congresso da Abrates em 2016 

e achamos muito proveitoso para 

nos aproximarmos dos nossos 

clientes, pois faz parte de nosso 

objetivo estarmos mais próximos 

dos tradutores, dialogando, 

explicando e dando suporte. 

Estamos trabalhando para tornar 

as ferramentas de tecnologia de 

tradução cada vez mais úteis e 

mais utilizadas. Apreciamos muito 

a oportunidade que a Abrates nos 

deu de darmos uma palestra no 

Congresso; nossa palestra teve 

um grande e participativo público, 

uma prova de que os tradutores, 

nossos clientes e parceiros, estão 

depositando sua confiança em 

nossas soluções. Isso nos deixa 

animados e vamos continuar a 

expandir nosso suporte nesse 

mercado importante que é o de 

tradução.

http://www.realitysolucoes.com.br/
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plano mínimo. Talvez você precise trocar de empresa. 

Mas é preciso sair da zona de conforto. E lembrar que 

“só” 100 reais por mês significam R$ 1200,00 no ano.

Depois de arrumar um pouco a “casa”, começar 

a fazer investimentos. Começar a pensar em ter uma 

reserva – um dinheiro para nos ajudar a pagar as 

contas em dia, num mês em que um cliente atrasou 

ou que não trabalhamos tanto quanto seria preciso. E 

fazer investimentos para planos maiores – um fundo 

de reserva para doença, todos precisam ter seguro de 

vida, um fundo de reserva para nossa aposentadoria, 

para podermos diminuir o ritmo no futuro, para 

podermos tirar uma licença maternidade etc.

Dinheiro é liberdade. Dinheiro é liberdade. 

Dinheiro é liberdade.

É preciso sair da zona de conforto.  
E lembrar que “só” 100 reais por mês 
significam R$ 1200,00 no ano.

A liberdade de poder dizer não para um trabalho 

chato. De poder “demitir” um cliente chato e ruim 

de pagar, que nos desrespeita. De poder tirar uma 

semana de férias.

Não vou mentir aqui. Eu poderia/deveria ser bem 

mais organizada nesse quesito. Mas vamos juntos. 

Cada artigo será produzido depois de pesquisa sobre 

o tema, pretendo entrevistar pessoas da área financeira, 

que saibam mais e que possam nos ajudar. Indicar sites, 

artigos, etc. Pretendo desmistificar algumas opções de 

investimento, para tirar a maioria aqui da poupança.

Também aceito dúvidas e sugestões de temas. 

Podem mandar! Por favor, mandem para o e-mail 

da própria revista: revista@abrates.com.br com 

FINANÇAS na linha de assunto.

Este primeiro artigo será curtinho, pois tratarei do 

primeiro tema na próxima edição. Orçamento pessoal, 

gastos mensais etc. Sempre em frente! Ah, antes que 

eu me esqueça, não sei se já falei aqui, mas... Dinheiro 

é liberdade! 

Word link
Soluções Linguísticas com Qualidade

Participamos de tantos congressos da ABRATES (desde 2003!) que é difícil recordar as expectativas de todos da 
Wordlink em cada um deles. Mas, certamente, as expectativas envolveram a aquisição de mais conhecimentos, 

networking e reencontrar amigos. Em 2003, o Congresso da ABRATES ainda não era internacional. Nossa empresa 
tinha somente dois anos de vida. Todos os integrantes da equipe participaram, inclusive estagiários. Entendemos 

que os congressos são muito importantes para a formação de um profissional, por isso, sempre incentivamos nossos 
estagiários, funcionários e colaboradores a participar. É assim até hoje. Nesse último congresso, nossas estagiárias 
compareceram em peso. E após cada evento, procuramos aplicar os conhecimentos relevantes aprendidos à nossa 
rotina de trabalho. Ao longo desses anos todos pudemos testemunhar como a ABRATES avançou, proporcionando 

aos associados eventos cada vez mais interessantes e úteis, com assuntos atuais, palestrantes excelentes e 
oportunidades ímpares de crescimento profissional. Nossa empresa cresceu, e hoje, com 15 anos, acreditamos cada 

vez mais na ABRATES. Nos últimos dois anos, tornamo-nos patrocinadores, pois sabemos que a ABRATES é uma 
entidade muito importante que representa uma das pontes mais sólidas com as quais contamos para nos relacionar 

com os tradutores – a alma do nosso negócio.

por adriana Caraccio Morgan

Adriana 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 é liberdade. Casada e mãe, adoraria ter 
mais tempo para sair fotografando por aí. 
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Neste texto de apresentação, falo sobre a di-

ferença fundamental entre tradução públi-

ca e tradução juramentada. Costumo fazer 

essa diferenciação, pois as duas não são exatamen-

te a mesma coisa, apesar de serem equivalentes em 

termos práticos.

Nem todos sabem por que muitas vezes a tradu-

ção de alguns documentos precisa ter um caráter, 

digamos, mais oficial. Pois bem... simplificando, di-

ria que, em geral, são documentos que precisam 

comprovar ou certificar algo e a tradução, nesses 

casos, é necessária para que os funcionários da 

administração pública, juízes, partes de um proces-

so ou terceiros interessados não só entendam exa-

tamente o que consta no documento original, mas 

também tenham a certeza de que aquela tradução 

é efetivamente a tradução correspondente. Nesses 

casos dizemos, popularmente, que é necessária 

uma tradução juramentada. 

Mas o que é juramentar uma tradução? Em ter-

mos simples, seria “autenticar” uma tradução. Confe-

rir-lhe autoria certa (para que exista alguém respon-

sável, civil e penalmente, pela tradução) e o caráter 

de “autenticidade” que, em termos jurídicos em rela-

ção a uma tradução, corresponde a um atestado de 

conformidade da tradução quanto ao original ou a 

um atestado de “fidelidade” ao original.

Na prática, é uma declaração prestada perante 

algum oficial com fé pública, em que o tradutor de-

clara que sua tradução está em conformidade com 

o original. Ele presta um juramento declarando ter 

produzido um texto fidedigno em outro idioma (daí a 

expressão tradução juramentada). Em termos legais, 

uma tradução juramentada é exatamente isso: uma 

tradução conforme o original, ou seja, uma tradução 

fidedigna, autêntica, cuja autenticidade é certificada 

mediante um juramento, um compromisso. Autenti-

cidade de uma tradução, portanto, não se refere ao 

O título já diz logo a que veio: uma seção dedicada 
às informações jurídicas voltadas para os tradutores e 

intérpretes. Através de comentários a artigos e leis, em 
breves matérias sequenciais, serão abordados alguns 

assuntos considerados relevantes para exercer  
a profissão de tradutor e/ou intérprete. 

A intenção é abordar os assuntos com base na legislação 
brasileira vigente, mas é bom lembrar que a legislação é 

ampla e sujeita a constante alteração. Entre os temas que serão 
abordados estão os aspectos legais da profissão, as formas 

de contratação dos profissionais, a constituição de empresa, o 
SIMPLES NACIONAL, a possível inclusão do ofício do tradutor no 

rol dos microempreendedores individuais (MEI), as diferentes formas 
de faturamento (emissão de RPA e nota fiscal), o direito autoral e as 
cláusulas contratuais, a tradução pública e a tradução juramentada, a 

responsabilidade civil e penal do tradutor.

Participe também, enviando suas dúvidas  
pelo e-mail revista@abrates.com.br

PÍLULAS DE DIREITO PARA TRADUTORES E INTÉRPRETES
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PÍLULAS DE DIREITO PARA TRADUTORES E INTÉRPRETES
texto traduzi-

do em si, não 

considera o 

conteúdo da 

tradução. Au-

tenticidade da 

tradução refere-

-se tão somente à 

conformidade do texto 

tradução em relação ao 

texto original. 

Nos países em que não 

existe a figura do tradutor público, 

o tradutor faz a tradução, imprime e leva 

a tradução e o documento original para prestar 

o juramento perante um oficial designado. O ofi-

cial que recebe os documentos redige uma ata ou 

um termo de juramento da tradução, identificando 

o tradutor e os documentos apresentados e fina-

lizando com o juramento de tradução conforme 

o original. O termo de juramento é assinado pelo 

tradutor, o oficial atesta que foi assinada em sua 

presença, registra, protocola e forma o que se de-

nomina documento oficial (caso necessário, pode 

inclusive ser legalizado para uso no exterior, ou 

apostilado, se os documentos forem apresentados 

em um país signatário da Convenção de Haia). O 

termo de juramento certifica a tradução como au-

têntica.

No Brasil, são os tradutores públicos que cer-

tificam suas próprias traduções como autênticas, 

fidedignas. A autenticidade de uma “certidão” de 

tradução pública também não implica autenticida-

de do texto que foi traduzido: o próprio tradutor 

público faz a ressalva, no seu termo de encerra-

mento, que aquela é uma tradução e ele não se 

compromete com o teor do conteúdo do docu-

mento traduzido. Por força da delegação do ofício, 

os tradutores públicos têm o poder de certificar a 

conformidade com o original de suas traduções, 

produzindo “certidões” de tradução, válidas em 

todo o território nacional. Dessa forma, podemos 

dizer que a tradução pública é mais prática, e tal-

vez menos onerosa para o usuário, em relação à 

tradução juramentada, pois pula-se a etapa do ju-

ramento perante algum oficial ou tabelião. Nos paí-

ses em que não há exigência de tradução oficial, 

pública ou juramentada, nada disso é necessário, 

obviamente. 

Em face da adesão do Brasil à Convenção da 

Apostila de Haia a partir de 14 de agosto de 2016, 

o trâmite internacional dos documentos públicos 

entre os países que ratificaram a Convenção tor-

nou-se bem mais simples. Em termos práticos, a 

Convenção eliminou a exigência da legalização 

consular dos documentos públicos – aquela le-

galização em múltiplas e sucessivas etapas (ta-

belionato, MRE – Ministério das Relações Exte-

riores e consulado) – substituída agora por uma 

“legalização” única, one-step process, chamada 

“Apostille”.  

Obviamente, permanece a necessidade de 

tradução do documento para o idioma do país de 

destino. Essa tradução poderá ser efetuada tanto 

no próprio país que exarou o documento, quanto 

no exterior.  

Apesar de as traduções para outras línguas se-

rem consideradas “textos em língua estrangeira”, 

permite-se, nos termos da Convenção de Haia, 

apostilar traduções nos próprios países que exara-
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ram o documento público, seguindo determinados 

procedimentos, conforme as leis de cada país. O 

próprio Conselho Nacional de Justiça (CNJ) divul-

gou um Manual da Apostila, em que explica que 

“Em alguns Estados (países signatários), a tradução 

pode ser de natureza pública (é o caso do Brasil), 

onde é executada por um tradutor oficial”. Nos ca-

sos de tradução de natureza pública, a própria tra-

dução poderá ser apostilada. 

Apostilar uma tradução significa assegurar peran-

te a autoridade estrangeira que a tradução é certifi-

cada conforme ao original, ou seja, para ser possível 

apostilar uma tradução, é necessário: 1. que a tradu-

ção seja considerada um documento com fé pública, 

uma tradução oficial e 2. certificar que foi produzida 

conforme ao original. 

Por esse motivo, nos países em que a tradução 

é pública, não é o termo de juramento a ser aposti-

lado, mas a própria tradução, porque a Certidão de 

Tradução já contempla a certificação de que aquela 

tradução está em conformidade com o original, e o 

tradutor signatário tem fé pública necessária para 

certificar isso no termo de encerramento. A certi-

dão, ademais, é exarada em forma pública, com 

registro próprio no Livro de tradução do ofício, ga-

rantindo a exata correspondência daquilo que está 

no Livro com a certidão exarada.

As traduções para língua estrangeira (as denomi-

nadas versões), efetuadas pelos tradutores públicos 

brasileiros, recebem, então, uma Apostila para que 

sejam consideradas traduções “autênticas” também 

no exterior, perante os outros países signatários da 

Convenção, facilitando os trâmites daqueles docu-

mentos públicos no exterior. 

O DBB  Curso de Tradução –  Daniel Brilhante de Brito tem uma longa história de amizade com a ABRATES, 
consolidada na certeza de que é preciso valorizar o trabalho e a formação dos tradutores e elevar a qualidade das 

traduções profissionais no país. Guardo sempre grande e renovada expectativa em relação aos Congressos da 
ABRATES e afirmo que, em todas as ocasiões, esses encontros não só confirmaram como superaram, em muito, o que 
eu esperava, seja na alegria de rever amigos ou na possibilidade de estabelecer novos contatos, trocar experiências, 

atualizar informações e adquirir conhecimento. São eventos de alto nível, utilíssimos e, sobretudo, muito bem 
organizados - aliás, quero parabenizar a todos da antiga e da nova diretoria por mais essa iniciativa. Como também 
um dos patrocinadores oficiais do VII Congresso, por intermédio do DBB Curso de Tradução, destaco que, graças 

à variedade de temas, de conteúdo e de oficinas, o evento foi um sucesso tanto entre os que já exercem o ofício de 
tradutor, quanto entre os que desejam abraçar esse nobre mister, que é a tradução.

por ernesta Ganzo

Ernesta Ganzo, Tradutora, intérprete e advogada, dedica-se ao estudo comparado das terminologias dos sistemas jurídicos italiano e brasileiro; 
pesquisadora independente do Grupo de Estudos de Direito Autoral e Industrial (GEDAI), com ênfase no direito de autor do tradutor; vice-presidente 
da Associação Catarinense de Tradutores Públicos; autora de artigos jurídicos, presta também consultoria jurídica ao SINTRA (Sindicato Nacional 

dos Tradutores), às associações de tradutores e intérpretes do Brasil (ABRATES, jURAMENTADOS UNIDOS e CONATI) e mantém a página Pílulas 
de direito para esclarecer dúvidas e divulgar informações jurídicas direcionadas aos tradutores.
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INTERPRETAÇÃO

Pode falar um pouco sobre o mercado de 

interpretação de Libras?

Percebo que o mercado de interpretação de Li-

bras <> português é amplo, há várias possibilidades 

de atuação, mas acredito ser muito variável, saben-

do disso, vou comentar conforme minha experiência 

e realidade vividas. 

No caso de São José dos Campos, a indústria 

é muito forte e, por conta da Lei de Cotas, acabam 

contratando um número considerável de surdos e 

isso afeta a demanda local, para interpretar proces-

sos seletivos, treinamentos, palestras, confraterni-

zações e outras atividades que precisam garantir 

que os surdos tenham intérpretes para mediar essa 

comunicação.

De modo geral, o segmento que mais demanda 

trabalho é o educacional em diferentes níveis, o em-

presarial e também o de eventos. 

Já atuei em cursos profissionalizantes de mecâ-

nica e elétrica, superior em propaganda e marke-

ting, administração e, atualmente, em engenharia 

mecânica. As modalidades de contratação são di-

versas: prestação de serviço autônomo ou CNPJ, 

CLT por prazo determinado ou indeterminado, con-

trato avulso/freelance, entre outras.

 

Como você começou a trabalhar nessa área? 

Conte um pouco de sua experiência, formação.

Comecei como voluntária em igrejas e eventos 

ligados à inclusão de pessoas com deficiência no 

mercado de trabalho, com o passar do tempo os 

surdos e colegas da igreja começaram me indicar 

NESTA EDIçãO, CONVERSAMOS COM A PALOMA BUENO FERNANDES, INTÉRPRETE DE LIBRAS, 
qUE ESTEVE CONOSCO NO úLTIMO CONGRESSO DA ABRATES NO RIO DE jANEIRO E COMOVEU 

A PLATEIA COM SUA INTERPRETAçãO DO HINO NACIONAL NA ABERTURA DO CONGRESSO.
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como profissional. Confesso que não tinha intenções 

profissionais de atuar diretamente como intérprete, 

mas apenas ser uma profissional de RH bilíngue. 

Quando uma amiga me convidou para trabalhar 

para ela duas vezes eu rejeitei dizendo "não sou intér-

prete!", mas na terceira ela disse que já havia indicado 

meu nome e que era para eu me virar, pois todo mundo 

sempre tem algo para aprender (risos), essa frase me 

marcou "Se vira Paloma, vai lá e aprende, eu também 

não sabia tudo...". E foi a partir dessa situação que co-

mecei trabalhar apenas como intérprete de Libras.

Logo que comecei profissionalmente, percebi 

que precisava buscar mais formação por questões 

burocráticas e por consciência de que ser bilíngue 

não era suficiente! Então fiz diversos cursos, oficinas 

e uma pós-graduação em interpretação de Libras. 

Atualmente, faço mestrado em linguística aplicada.

Quais são os pontos positivos do seu trabalho?

É muito gratificante saber que os surdos estão re-

cebendo o que está sendo falado e poder participar, 

contribuir, discutir e discordar por essa mediação 

que meu trabalho permite, seja em sala de aula, em 

reuniões ou em outro contexto.

Quais são os maiores desafios?

Acompanhar e assimilar as variações linguísticas 

que são muitas. Atender novos clientes que solicitam 

serviços de tradução de materiais ou interpretação 

de eventos incomuns como documentário, cardápio, 

propaganda eleitoral, afinal de contas, não se tem 

trabalhos nesses nichos todos os dias, mês e ano...

Dificilmente os clientes têm a opção de escolher 

um intérprete especialista na área, pois muitas vezes 

estes não tem um nicho específico, fazemos de tudo 

um pouco.

O que você gostaria que todo mundo soubesse/

entendesse sobre a interpretação de Libras?

São vários pontos. O primeiro é que a Libras 

é uma língua com estrutura própria e indepen-

dente da língua portuguesa. Que o palestrante 

não precisa mudar a forma de falar para o intér-

prete "entender" (risos). Que também existe tradu-

ção de Libras<>português, exemplos: um vídeo 

de um surdo sinalizando para passar para legen-

da em português, um texto/roteiro/decupagem 

português>Libras (janela de libras para filmes, edi-

tais, entre outros).

"...o palestrante não precisa mudar  
a forma de falar para o intérprete  
"entender" (risos)."

Como foi a sua experiência no congresso da 

Abrates como interprete?

Minha primeira experiência com a ABRATES já 

começou com grandes emoções, quando fui ao 

congresso pela primeira vez, em 2015. Cheguei 

um pouco atrasada e estava na porta esperando a 

segunda palestra começar (sala 6 Libras/Idiomas 

mais raros), em poucos minutos, o William Cassemi-

ro, muito educadamente e preocupado, pediu para 

eu interpretar por uma necessidade emergencial e 

imprevista, até aí ok, uma sala tranquila e sobre te-

mas familiares.

Já no 7º Congresso, a situação também foi ines-

perada, antes de iniciar a abertura do evento, o Wi-

lliam anunciou, perguntou se havia algum intérprete 

de Libras na plateia. Confesso que estranhei e, na 

segunda vez que anunciou, levantei a mão e fui meio 

que por um "instinto" e pensei "se eu não for, algum 

surdo ficará sem entender nada". 

Claro que fui com aquele frio na barriga, ou me-

lhor, GELO na barriga, afinal de contas, só sabia o 

que estava escrito na programação, nada além da-

quilo - sorte que já sabia um pouco sobre Paulo Ró-

nai, pois li alguns dos livros dele e um pouco sobre 

ele. Confesso que sou apaixonada por esse tema; 

teorias e discussões sobre tradução e tradutores. 
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 E sobre a sua interpretação do hino nacional, 

que comoveu tanto a plateia nesse congresso?

Não estava preparada para aquele momento, não 

se interpreta o Hino Nacional todos os dias, sempre 

que vou interpretar um evento, reviso minhas anota-

ções para fazer sempre melhor e com mais riqueza 

de detalhes. Digo que fiz o arroz com feijão, passei 

a mensagem, mas sem a riqueza de detalhes que 

gostaria e que o hino merecia.

Naquele momento, meu foco era me manter cal-

ma diante da situação imprevista.

O Valdo Nóbrega, presente na plateia, também 

palestrante do congresso comentou que não canta-

va o Hino há um tempo, que até havia esquecido 

um pouco, imagina como fiquei "tranquila" com 

essa situação. Fiz o melhor que pude, com a melhor 

expressão possível, sem exageros, enfim, busquei 

equilíbrio. 

A LocHouse está sempre presente nos Congressos da Abrates, como patrocinadora e também assistindo às palestras, 
reencontrado amigos, descobrindo as últimas novidades da indústria e fazendo novas parcerias. Este ano, resolvemos 
ir além. Em vez de só ouvir, resolvemos compartilhar um pouco da nossa experiência de mais de 5 anos com projetos 
de tradução de máquina. Foi ótimo saber que as pessoas se divertiram na cabine de fotos. Mas sabe o que foi bom 

mesmo? Ver o brilho nos olhos dos nossos estagiários ao participar pela primeira vez de um evento desta magnitude e 
descobrir que o mundo da tradução vai além do que estão vendo nas suas telas de computador. Foi maravilhoso! Não 

vemos a hora de repetir a dose no próximo ano.
 

“Para nós da LocHouse, a Abrates é quase um abraço. É união e aprendizado.”

www.loc-house.com

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.

Paloma Bueno Fernandes é mestranda em Linguística Aplicada, pós-graduada em Interpretação da Libras. Membro da ABRATES Associação 
Brasileira de Tradutores e Intérpretes. Tem experiência em interpretação simultânea e consecutiva nos ensinos superior e profissionalizante, 
congressos, palestras e provas. Tradutora e intérprete de português > Libras em janela de Libras para comerciais de campanhas políticas e filmes 
institucionais. Tradução de Libras > português para projetos de legendagem e trabalhos acadêmicos. Professora de Libras, tradução e linguística 

em curso de extensão universitária de Libras e tradutor intérprete de Libras.
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BitS

E se seu smartphone for furtado ou roubado?

Com o valor cada vez mais alto dos aparelhos, 

bem como a maior distração de seus usuários (a 

todo e qualquer momento, andando pelas ruas, etc.), 

o número de furtos e roubos vem aumentando muito. 

Pensando em um cenário de quase catástrofe 

dada a perda do aparelho, o que fazer?

1)  Boletim de ocorrência. Importante por vários 

motivos, mas aqui vão dois: melhora as estatís-

ticas da Polícia no combate a tais ocorrências 

e permite o bloqueio do aparelho (não só da 

linha) junto à operadora.

2)  Se achar que bloqueio da operadora não é su-

ficiente, pense em um aplicativo que bloqueie 

ou mesmo destrua todos os dados armazena-

dos. Seja via Internet ou por SMS.

3)  Backup! Motivo? São seus dados! Vincular o 

aparelho a uma conta de algum serviço de ar-

mazenamento na nuvem ajuda a na recupera-

ção e atualização de dados.

4)  Troque todas as senhas dos aplicativos insta-

lados no smartphone. Do antivírus até as redes 

sociais. Troque todas!

Lembre-se de que há empresas especializadas 

em seguros para aparelhos, o que pode ser inte-

ressante.

Uma coisa de extrema importância é não achar 

que o aparelho pode ser recuperado só por saber 

sua localização (via GPS). Isso pode ser perigoso. 

Portanto, não é recomendável.

iOS 10 - pontos positivos e negativos

Alguns pontos positivos:

-  Alguns aplicativos "obrigatórios" da Apple agora 

podem ser desinstalados.

-  Repaginada na tela de desbloqueio (área de 

notificações).

-  Uso da assistente Siri com aplicativos (mas não 

todos).

-  Melhor integração do sistema com aplicativos de 

terceiros (mas não todos).

-  Integração Siri com teclado nativo, 

reconhecimento de contexto e aprendizagem.

-  Centro de Controle melhorado.

-  Melhorias no aplicativo Fotos.

-  Maior integração com o MacOS (área de 

transferência universal).

O QUE FAzER EM CASO DE ROUBO OU FURTO DO SMARTPHONE; 
ANáLISE: iOS 10 E WINDOWS 10; ARMAzENAMENTO ALTERNATIVO  

NA NUVEM; CONEXãO 3G/4G PODE SALVAR.
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alguns pontos negativos:

-  Apesar da promessa, alguns dispositivos não 

terão suporte às novidades do sistema.

-  Sem Apple Pay no Brasil (ninguém sequer 

comenta se haverá).

-  Segurança falha na tela de bloqueio. iMessage 

pode ser usado mesmo com o telefone 

bloqueado (por qualquer pessoa).

-  A integração entre Siri e aplicativos de terceiros 

será limitada.

-  Não é possível escolher aplicativos padrão para 

certas funções.

-  Não será possível atualizar aparelhos até o 

iPhone 4S (inclusive).

Dicas
Para profissionais das palavras, nada pior do que fi-

car off-line!

Não importa se a conexão é via par 
trançado (fio de telefone), cabo coaxial, 
rádio ou fibra óptica. Na verdade, muitos 
sequer se lembram do tipo de conexão 
usada até sua interrupção, seja qual for o 
motivo. E quando isso acontece bem na 
hora de enviar um arquivo importantís-
simo para um cliente cujo prazo está em 
seu derradeiro suspiro?

Pensando nisso, trouxe umas poucas, mas va-

liosas dicas para não passar aperto em momentos 

de problemas de sinal ou mesmo de eletricidade, 

se pensamos em transmissão de arquivos via no-

tebook com bateria ou computador ligado a um 

nobreak.

- Plano pré- ou pós-pago 3G ou 4G.

Com um pouco de pesquisa é possível encontrar 

um plano pré- ou pós-pago, 3G ou 4G, para nos sal-

var naqueles momentos (de terror) sem internet.

Imaginemos um plano 3G pré-pago cuja franquia 

diária varie entre 30 e 100 megabytes. É o suficiente 

para enviar arquivos importantes, embora com velo-

cidade muito variável. O simcard (vulgo chip) pode 

ser usado em algum aparelho celular, conectado via 

cabo USB ou mesmo como hotspot Wi-Fi ao compu-

tador para comunicação com a internet. Preço? Varia 

entre 2 a 10 reais por dia (há planos semanais e até 

mensais, mesmo pré-pagos ou os chamados planos 

Controle).

De todo modo, a intenção aqui é indicar que sem-

pre se faz necessário ter um plano B em caso de 

falhas de acesso e que tal plano não precisa ser algo 

caro, mas funcional.  Outra consideração é procurar 

saber quais são as operadoras com melhor atendi-

mento de sinal em sua região. Isso pode fazer gran-

de diferença na velocidade de acesso.

- Segundo provedor de internet.

É uma possibilidade. Um serviço, digamos, mais 

em conta, com baixa velocidade (com franquia), 

pode ser uma opção em caso de falha do serviço 

principal.

Algumas alternativas para guarda de arquivos em 

servidores na "nuvem"

Recentemente, algumas pessoas foram surpreen-

didas com a redução de espaço do armazenamento 

gratuito no OneDrive, que era de 15 giga e passou 

para 5 giga.

Dropbox, Box.net, entre outros, também redu-

ziram no passado e hoje contam com capacidade 

que chega perto de 10 giga (considerando bônus e 

outras premiações internas). Mas há uma infinidade 

de serviços pouco conhecidos (ou totalmente des-

conhecidos) por aí.

Depois de alguma pesquisa, encontramos alguns 

oferecidos na lista abaixo.

Disclaimer: use por sua conta e risco. Sabe-se 

que alguns serviços não oferecem criptografia ou 

são verdadeiros repositórios de pirataria (e com isso, 

passíveis de serem derrubados por serviços antipi-

rataria ou por forças policiais).
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Lembre-se de que são serviços e de que não 

existe almoço grátis, verifique as letras miúdas dos 

contratos e se o serviço atende às suas necessida-

des. Cuidado com a privacidade!

Windows 10. Vale a pena?

Já passada a data limite para instalação "gratuita" 

do Windows 10 (29 de julho de 2016) e, tendo agora 

apenas a opção da versão paga, ficou a pergunta: 

ainda vale a pena a instalação ou atualização para o 

novo sistema?

Desde priscas eras que a máxima para instala-

ção de novas versões do Windows diz: aguarde o 

primeiro Service Pack (pacote de atualizações). Com 

o Windows 8 foi assim e as instalações só deslan-

charam mesmo quando da atualização para 8.1.

Mas apontar se o sistema operacional em si vale 

a pena, no sentido de novidade, é algo vago. Acima 

de tudo, saber se os programas atualmente instala-

dos são compatíveis com o novo Windows e, prin-

cipalmente, se o hardware do computador também 

é compatível (drivers e programas de controle), em 

comparação com hardware e programas mais re-

centes, é imprescindível. Sem mencionar questões 

como segurança do sistema.

Há muitos artigos por aí dando conta de que o 

sistema é realmente melhor, mais estável, mais rá-

pido e que exige muito menos recursos do equipa-

mento do que as versões 7 e 8. Claro é que tudo 

NOME ESPAÇO (GB) SERVIÇOS PlATAfORMAS

idrive.com 5 Compartilhamento de arquivos 
Sincronização

acesso móvel 
Windows e Mac

Sync.com 5 Compartilhamento de arquivos 
Sincronização

acesso móvel 
Windows e Mac

Jottacloud.com 5 Compartilhamento de arquivos 
Sincronização

acesso móvel 
Windows e Mac

elephantdrive.com 2 Compartilhamento de arquivos 
Sincronização

acesso móvel 
Windows e Mac

MeGa.co.nz* 50 Compartilhamento de arquivos todas as plataformas

pCloud.com 10 a 20 Compartilhamento de arquivos 
Sincronização

acesso móvel 
Windows e Mac

MediaFire.com 10 a 50 Compartilhamento de arquivos 
Sincronização

acesso móvel 
Windows e Mac

Box.com 10 Compartilhamento de arquivos 
Sincronização

acesso móvel 
Windows e Mac

Flipdrive.com 10 Compartilhamento de arquivos  
(10 arquivos até 25 MB cada) Sincronização

acesso móvel 
Windows e Mac

Googledrive.com 15** Compartilhamento de arquivos 
Sincronização

acesso móvel 
Windows e Mac
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isso é dito a partir da instalação "limpa", ou seja, do 

zero, com direito a formatação da unidade que o 

receberá. Mas os relatos positivos sobre o sistema 

continuam.

De qualquer forma, uma vez que o computa-

dor em questão seja candidato (mesmo) a receber 

o novo sistema, que hardware e programas são 

compatíveis e, claro, seja do desejo do proprietá-

rio da máquina, então mãos na massa (ou contrate 

um profissional para isso). É preciso ter em mente, 

no entanto, que todos os sistemas têm uma curva 

de aprendizado e que isso não é diferente no Win-

dows 10. Mas digo, por experiência própria, que 

não chega a ser nada complicado. Um alerta deve 

ser dado: faça backup dos arquivos. Nunca deixe 

de fazer (mais de uma cópia, se possível).

Apesar das novidades, da estabilidade e das fun-

cionalidades, uma coisa chama a atenção: alguns 

recursos são pagos e exigem atenção de seus usuá-

rios, para evitar surpresas desagradáveis.

Há, também, relatos de pessoas insatisfeitas com 

seus computadores após a instalação do sistema, 

algo já visto em outros momentos, desde o Windows 

3.1. Isso não chega a ser exatamente causa de alar-

me, mas certo é que prudência e canja de galinha 

nunca fizeram mal a ninguém. Vale lembrar que pes-

quisar é essencial para dar base à escolha da atua-

lização ou não.

Espero que tenham gostado do conteúdo. Aguar-

do seus comentários! Até a próxima edição. 

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

por sidney barros Jr.

Sidney Barros Junior é tradutor técnico (desde 1999) e intérprete de acompanhamento (desde 2012) especializado em: ferrovias, engenharias 
(mecânica e elétrica), TI, Internet, entre outras áreas. Leciona na NetWire LC (módulo de Tradução para Engenharias – à distância), é palestrante, 
professor de ESL, Mentor no Projeto de mentoria da ABRATES chamado “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
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CoNtRoLe de 
QUaLidade –  
da SUa Vida

artigo introdutório sobre a seção, apresen-

tando uma breve história da minha expe-

riência para melhorar qualidade de vida, 

vencer o sedentarismo tão recorrente na vida do tra-

dutor e passar a apresentar ideias, sugestões e en-

trevistas visando uma mudança de comportamento.

Se alguém me dissesse, há dois anos, que eu 

estaria participando de uma corrida de rua, acharia 

que era piada. Se me dissesse isso há um ano, se-

ria quase humor negro. Eu estava na UTI, com um 

problema de saúde considerado grave, de alto risco. 

Porém, no dia 4 de setembro de 2015, participei da 

minha segunda corrida de rua. O que mudou? Aqui 

vai um pouco da minha história...

Nunca fui adepta de atividades físicas. Quando 

mais nova, gostava de jogar vôlei e dançar, mas 

nunca pude ser classificada como atlética. Aí a vida 

adulta chegou e, com ela, mudança para São Paulo, 

trabalho, casamento, filhos. O que já não era natu-

ral, passou a ser impossível. E a criatividade para as 

desculpas evoluiu assombrosamente.

Mas, num daqueles momentos que você resolve 

mudar um pouco, por conta de um artigo que leu, de 

uma olhada mais crítica no espelho, de uma falta de 

luz que faz você ter que subir as escadas e ver tudo 

vermelho, não sei dizer com exatidão... decidi mudar 

alguma coisa.

Fiz uma pesquisa básica na internet (não seria tra-

dutora se não fizesse isso) sobre quais pontos eram 

importantes e mais adequados ao meu dia-a- dia, 

e fui à caça de um treinador. Achei o Luciano, que 

hoje é também um grande amigo e, numa próxima 

oportunidade, vai conversar com a gente.

Por vários motivos, a parceria funcionou, quer 

seja pela abordagem adotada, pelo senso de humor, 

pela constância, pelo profissionalismo ou, o mais 

provável, pela combinação disso tudo.

O profissionalismo ficou claro na exigência de 

exames e pareceres médicos antes até da avalia-

ção física e na formação profissional, especializada. 

A constância vem daquele momento em que você 
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implora para os céus para ele faltar e lá está ele, to-

cando a campainha. A abordagem adotada, realista, 

que se ajustou perfeitamente à minha personalida-

de. Não tenho que ser melhor que ninguém, tenho 

que ser melhor que eu mesma, ontem. E o senso 

de humor, é claro. Quem não é, assim, amante das 

atividades físicas, não costuma se exercitar com um 

sorriso no rosto e está sempre pronto para pedir ar-

rego. O Luciano adotou o bom humor para derrotar 

esse vilão. Funcionou, e estamos juntos há três anos!

Em julho do ano passado, um problema de saúde 

repentino me colocou na UTI. De maneira simplista, 

meu corpo não assimila uma vitamina essencial na 

produção do sangue, causando uma anemia especí-

fica e extrema. Só descobri isso quando, no período 

de uma semana de descanso, passei do típico “acho 

que vou pegar uma gripe” para um estado em que 

não conseguia dar dois passos. Daí foi pronto so-

corro, quinze dias na UTI e uma longa recuperação. 

Sem sangue, o coração trabalha loucamente para 

transportar o pouco oxigênio disponível, elevando 

muito o risco de um mal súbito.

Compartilho essa experiência pessoal para dizer 

que é possível mudar. Estou longe de ser uma atleta, 

estou longe de ser um padrão sob qualquer análise. 

Mas senti da pior – ou melhor – maneira possível que 

uma mudança de ontem pode ser fundamental hoje. 

Não tivesse começado há três anos, talvez minha re-

cuperação fosse comprometida ou, até mesmo, im-

possibilitada. Um coração mais forte foi fundamental 

para a minha sobrevivência.

Aprendi muito, e continuo aprendendo, com essa 

experiência. Aprendi que precisamos de pouco tempo 

para manter o coração ativo, que bastam dez minutos 

para seu corpo lembrar que ele nasceu para se mexer. 

Aprendi que uma paradinha e um alongamento de cin-

co minutos ajudam na concentração e não afeta nos-

sos temidos prazos finais. Aprendi que dá para comer 

melhor mudando apenas um ou outro ingrediente.

É aqui que entra a proposta desta editoria: apre-

sentar sugestões, entrevistar profissionais, conversar 

com colegas, mantendo em mente a importância de 

vencer o sedentarismo, de buscar melhorar a quali-

dade de vida, de arrumar nosso cantinho de trabalho 

tão precioso da maneira mais ergonômica possível.

Começar é a parte mais difícil, mas a recompensa 

vem logo – naquela corridinha natural para fugir da 

chuva, numa noite de sono mais tranquila, em menos 

dores depois de um dia todo na frente do computa-

dor. E o hábito também chega logo e, com ele, pode 

aparecer um novo hobby, um novo desafio e novos 

amigos, como aconteceu comigo.

Antes de mais nada, lembre-se de que a opinião 

médica sobre seu estado de saúde é essencial.

Na lista de primeiros passos, esse é o passo zero. 

Agora imagine uma atividade que lhe traga alguma 

satisfação. Caminhar é sempre um bom ponto de 

partida. Vá até a padaria. Se subir escada é difícil, 

desça por elas, para começar. Atitudes que não le-

vam mais do que dez minutos, mas que estabele-

cem um hábito.

Acredito que cada um tem que encontrar seu 

caminho quando se trata de uma mudança de com-

portamento, mas acredito também em ideias e su-

gestões que ajudem cada um a buscar uma solu-

ção pessoal que se adapte à sua própria rotina. O 

importante é lembrar que o corpo precisa de movi-

mento. Nós, tradutores, temos uma cabeça boa de-

mais, ágil e cheia de vida. Ela merece um corpo 

que a acompanhe. 

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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Quem tem  
medo de Mt?

Nenhuma tecnologia parece assustar e 

fascinar mais do que o processo de 

tradução automatizada de uma língua 

natural. Ela nasceu oficialmente em 1949, ten-

do por trás motivos como a necessidade de co-

municação, importância militar e de inteligência 

governamental e a pesquisa. Tradução automática 

e computadores andam de mãos dadas. Com a evo-

lução e a pesquisa contínua de tecnologias para tra-

dução automática, outros produtos acabaram sendo 

desenvolvidos, como as ferramentas de tradução 

assistida por computador (TAC). Com o volume de 

informação aumentando cada vez mais, a tradução 

automática se mostra uma ferramenta cada vez mais 

útil para o tradutor.

Quem tem medo do tradutor automático?

Tenho certeza que, ao ler o título deste editorial, 

você sorriu ou franziu a sobrancelha. Você não ficou 

apático. Este é um assunto que amamos ou odia-

mos, defendemos ou atacamos, porque nenhuma 

tecnologia parece assustar e fascinar mais do que a 

tradução automática em nossa profissão talvez pelo 

medo de ser substituído por um software e pelo fas-

cínio por ver uma máquina fazer algo tão complexo. 

Fonte: http://blogs.fanbox.com/HumanRobots-sf-virtualdating-love-hot

E tão rápido! A busca pelo Tradutor Universal, que-

brando a maior barreira de comunicação humana.

Se você tem medo de ser substituído pelo Google 

Tradutor ou se tem dúvida sobre como usar melhor 

a tecnologia a seu favor, este editorial é para você. 

Nosso objetivo nesta seção será apresentar um 

assunto complexo em miúdos, para que você possa 

tomar uma decisão informada, independentemente 

de amar ou odiar, e aproveitar a tecnologia a seu 

favor se assim decidir. Também queremos apresen-

tar o assunto de forma prática, para que você possa 

aproveitar imediatamente, porque tempo é dinheiro 
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(contado em número de palavras traduzidas, obvia-

mente). Não podemos ignorar a tradução automática 

como ignoramos as as CAT tools (ou ferramentas de 

tradução assistida por computador, que passaremos 

a tratar pela sigla traduzida – TAC), correndo o risco 

de ver o mesmo saldo, com ferramentas desenvolvi-

das para agências e não para tradutores. 

A tradução automática é o processo de tradução 

automatizada de uma língua natural, "sem a interven-

ção de tradutores humanos", segundo definição do 

Google, estando inserida no campo de Aprendiza-

gem de Máquina. A tradução de “machine transla-

tion” como tradução automática pode ser problemá-

tica, por dar a ideia de que basta dar o texto para 

a máquina, apertar um botão e a tradução vai apa-

recer prontinha. Alguns tradutores preferem o termo 

“tradução de máquina”, que seria o mais preciso, ou 

tradução automatizada. Manteremos o termo consa-

grado de “tradução automática”, mas achamos im-

portante essa ressalva.

Embora diversas tentativas tenham sido feitas 

desde o século XVII, quando foi produzido um do-

cumento que descrevia uma metalinguagem mate-

mática que visava descrever o significado de frases 

escritas em qualquer língua, a história da tradução 

automática começa oficialmente em 1949, com a pu-

blicação de um documento sugerindo que computa-

dores fizessem traduções. 

Se você tem medo de ser substituído 
pelo Google Tradutor ou se tem dúvida 
sobre como usar melhor a tecnologia a 
seu favor, este editorial é para você. 

Os motivos por trás da tentativa de um sistema 

de tradução automática são muitos, incluindo moti-

vos práticos (a necessidade de se comunicar com 

indivíduos cuja língua não dominamos), idealismo (a 

quebra de barreiras linguísticas), importância militar 

e de inteligência governamental, pesquisa pura (a 

compreensão dos mecanismos envolvidos e a limi-

tação dos computadores) e, por último, motivos co-

merciais e econômicos (um produto com demanda 

comercial).

Algo que precisa ficar claro sobre essa tecno-

logia é que ela anda de mãos dadas com os com-

putadores. Assim, conforme a tecnologia com-

putacional evoluir, também evoluirá a tradução 

automática. Computadores menores e mais rápi-

dos, além da computação em nuvem, permitiram 

que a tradução automática evoluísse para o estado 

atual, em que qualquer pessoa pode abrir o Goo-

gle Tradutor e traduzir uma frase ou um website 

rapidamente ou encontrar uma lista de softwares 

pagos disponíveis para ter um tradutor automático 

off-line.

Com a evolução e a pesquisa contínua de tec-

nologias para tradução automática, outros produtos 

foram criados, quase que por acidente. É o caso 

das ferramentas de tradução assistida por compu-

tador (TAC), praticamente indispensáveis para tra-

dutores hoje e, mais recentemente, de um disposi-

tivo chamado Pilot que cabe em sua orelha e que 

foi apresentado por um americano apaixonado por 

uma francesa cuja finalidade é ultrapassar a bar-

reira linguística. Se ainda não conhece, assista a 

este vídeo.:. O projeto do Pilot foi lançado em uma 

campanha de crowdfunding e atingiu a meta em 

apenas 15 minutos. Permaneceu aberto por dois 

meses e conseguiu arrecadar 3175% da meta: USD 

2.666.740 no total. Esses números são importantes 

porque nos mostram o interesse e a necessidade 

por tradução automática, ainda mais quando ca-

bem, literalmente, no bolso. 

A computação pequenina, dentro de um smart-

phone, também cabe aqui. Assim, o Google Tradutor 

pode acompanhar e traduzir a palavra escrita e a 

palavra ditada, usando reconhecimento de voz. Tudo 

sem a necessidade de pagamento, embora não seja 

gratuito, já que o usuário autoriza que as informações 
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fornecidas para tradução sejam mantidas e 

armazenadas pelo Google.

A computação em nuvem também permitiu que 

outro uso da tradução automática fosse aplicado: a 

tradução instantânea de fotocópias, pela XeroxTM. 

O usuário introduz um documento na copiadora, 

seleciona os idiomas de partida e de chegada e 

recebe impresso o documento traduzido. Sem 

falar do Lilt, um programa on-line que combina a 

tradução automática a recursos de TAC, como 

previsão de texto (predictive typing), para acelerar 

a produtividade. Você provavelmente usa algum 

fruto da pesquisa de tradução automática sem se 

dar conta. Se quiser entender 

melhor como chegamos aqui, 

você pode ler a história completa 

da TA até 2010: http://ceur-ws.

org/Vol-867/Paper17.pdf

Atualmente, há dois tipos de 

sistemas de tradução automática 

definidos com base na tecnolo-

gia usada pelo programa. Exis-

tem os Sistemas Baseados em 

Regras (Rule-Based Machine 

Translation), nos quais um conjunto de informações 

de morfologia, sintaxe e semântica é usado para 

gerar a tradução e os Sistemas Empíricos (Corpus-

-Based), que extraem o conhecimento para traduzir 

automaticamente a partir de exemplos em um cor-

pus bilíngue. 

Sistemas estatísticos (Statistical Machine Trans-

lation), que fazem a tradução com base em uma 

análise estatística do corpus bilíngue inserido no sis-

tema, são sistemas empíricos. Eles foram a grande 

aposta na década de 1990, já que a Computação 

deu um salto, e também por se tratar de um sistema 

de tradução automática que não se apoiava em uma 

configuração extensa prévia (de regras), uma grande 

novidade na época.

No entanto, era preciso sair do esquema pala-

vra-por-palavra do SMT e assim surgiram sistemas 

baseados em exemplos (Example-Based Machine 

Translation) ou baseados em modelos (Model-Based 

Machine Translation), nos quais o sistema faz uma 

análise semântica e sintática do texto de partida an-

tes da tradução e busca exemplos similares para es-

colher uma tradução (presente no corpus bilíngue) 

adequada.

Também existem sistemas híbridos, que combi-

nam regras e dados empíricos, usando bases de 

dados com traduções prévias para melhorar os re-

sultados. É o caso do Google Tradutor e de alguns 

softwares disponíveis no mercado.

Os sistemas de tradução 

automática podem ser uma fer-

ramenta útil se determinadas 

condições forem atendidas e 

se soubermos aproveitar seu 

potencial, como veremos nas 

próximas edições. A priori, tex-

tos denotativos e com voca-

bulário específico geralmente 

apresentam uma tradução com 

qualidade superior em compa-

ração com textos de ficção. Contudo, também de-

vemos considerar o tipo de sistema e se as regras 

foram configuradas corretamente e/ou o corpus bi-

língue é de qualidade. Para saber mais detalhes de 

como cada sistema funciona, consulte http://nopr.

niscair.res.in/bitstream/123456789/11057/1/ALIS%20

57(4)%20388-393.pdf

Sabemos que o volume de informação disponí-

vel na Web hoje é inimaginável, e só cresce. Tanto 

conteúdo precisa estar disponível a qualquer públi-

co, não há fronteiras na Internet. Algumas informa-

ções precisam estar disponíveis na velocidade de 

um click. Eis porque tanta gente usa tradução auto-

mática, pela tríade baixo custo, qualidade razoável/

inteligível e facilidade de uso. 

No momento em que escrevo este editorial, as 

Somos especialistas - no idioma, 
na cultura e no público-alvo do país 
em questão. Por isso, devemos nos 
perguntar: a tradução automática 
morde mesmo? Então por que o 
medo dessa tecnologia que pode 
nos ajudar e que ainda dá tempo 
de ajudar a moldar a forma como 
trabalhamos com ela?
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máquinas não se revoltaram e a tradução automáti-

ca não parece que nos deixará sem trabalho, mas o 

papel do tradutor já mudou. Não somos apenas tra-

dutores, somos consultores da língua. Traduzimos, 

revisamos, fazemos pós-edição, oferecemos mais 

soluções do que o nome indica. Somos especialis-

tas - no idioma, na cultura e no público-alvo do país 

em questão. Por isso, devemos nos perguntar: a tra-

dução automática morde mesmo? Então por que o 

medo dessa tecnologia que pode nos ajudar e que 

ainda dá tempo de ajudar a moldar a forma como 

trabalhamos com ela?

Nas próximas edições, você vai mergulhar ainda 

mais nesse mundo, com entrevistas e artigos elabo-

rados por especialistas e conhecedores da área, 

para que você possa sorrir sempre que ler o título 

deste editorial, aqui ou em qualquer lugar. Até a 

próxima edição! 

Tem algum aspecto da Tradução Automática que você gostaria de ver aqui? 
Algum especialista na área que você gostaria que fosse entrevistado? 

Mande suas sugestões para: revista@abrates.com.br

A Korn entende que um congresso voltado essencialmente para a área de tradução e interpretação é de grande valia 
para o mercado em que atuamos. Já éramos participantes, e sempre gostamos muito da programação e dedicação da 

Abrates ao realizar essa reunião anual de tradutores. E, por reconhecer a importância desse evento para o mercado, 
a Korn Traduções fez questão de prestigiar o evento e acompanhar as atualizações, tendências e pontos de vista de 

renomados profissionais do mercado, que cedem seu tempo para disseminar conhecimento.
Ao entrar em contato com a associação no início do ano, nosso intuito era a divulgação da empresa e a aproximação 
com os diversos tradutores do Brasil e do mundo. Queríamos nos aproximar de cada profissional para entender sua 

experiência, área de atuação, objetivos de vida e também, é claro, disponibilidade para trabalhar conosco. Como 
resultado, tivemos a oportunidade de trocar ideias com a maioria dos participantes do Congresso e contar com 

parcerias de excelentes profissionais. 
Adicionalmente, pudemos acompanhar de perto todos os conteúdos extremamente enriquecedores que o Congresso 

proporcionou, além de discutir as diversas questões da área de tradução.
Agradecemos à organização do evento, aos participantes e aos palestrantes, que nos deram a certeza de que 

patrocinar o evento foi uma escolha certeira de 2016.
Confiança e credibilidade são pilares da Korn e, acreditamos que sejam também os valores da Abrates e dos tradutores 

que amam o que fazem!

por Michele santiago

Michele Santiago é tradutora e revisora nos pares EN>PTBR e SPA>PTBR. É especialista nas áreas de medicina, farmácia, negócios e 
informática e uma entusiasta da tecnologia aplicada à 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.  É 

associada da Abrates e da ATA.

Contato: michele@santiagotranslations.com http://www.santiagotranslations.com/
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A ideia aqui é oferecer receitas rápidas porque 
a vida do tradutor é muito corrida. Além de 
comer bem, contaremos com dois colegas  
que nos ajudarão a harmonizar os pratos com 
vinhos e cervejas, assim, teremos sugestões 
para todos os gostos. 
Quer sugestões de harmonização para seu 
prato favorito? 
Mande sua receita para revista@abrates.com.br.

Modo de fazer
-  Refogue o repolho  e o tomate com os temperos que preferir 

(sugestões: alho, cebola, pimentões e cúrcuma) e reserve.

-  Bata os ovos ligeiramente.

-  Coloque o repolho refogado em um pirex (unte com óleo para não 
grudar) e coloque os ovos batidos por cima. Polvilhe com queijo 
ralado e leve ao forno até os ovos cozinharem.

*Caso não goste de repolho, você pode substituir por outros legumes 
(cenoura ou abobrinha, por exemplo).

Outras possíveis combinações: acrescentar bacon, misturar o repolho 
com sardinha ou bacalhau. Se misturar com sardinha ou bacalhau, 
uma sugestão é harmonizar com vinho verde português, com brancos 
mais encorpados (como chardonnay com estágio em barrica) ou 
rosés, pois os sabores serão mais marcantes.

Ingredientes
1 repolho pequeno  

cortado em fatias finas

1 tomate cortado  
em cubinhos

4 ovos

Queijo ralado a gosto

TorTinha de LeGUMeS*
Solução rápida para um dia de correria tradutória.

FoMe (e Sede)  
de QUÊ?
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Harmonização com vinho
Essa receita harmoniza bem com vinhos brancos com boa acidez. 

algumas sugestões:
Espumante Brut CHANDON Baby garrafa 187ml (R$ 29,75, Pão de Açúcar)
Vinho branco neozelandês riesling CLUB DES SOMMELIERS (R$ 55,90, Pão de Açúcar)
Vinho branco chileno Leyda Sauvignon Blanc Reserva 2015 750 mL (R$ 76,00, Grand Cru)

Harmonização com cerveja
Como é uma receita com várias possibilidades, é válido considerar cada uma delas ao escolher 
uma cerveja pra acompanhar e destacar atributos específicos. Por exemplo, se você fizer uma 
receitinha mais básica, com temperos mais leves, uma Weizenbier vai muito bem, leve, maltada 
e bem carbonatada. Se a mão carregar um pouco mais no tempero, especialmente na cúrcuma 
que traz um aspecto mais terroso, uma Extra Special Bitter inglesa atende bem a tarefa, com 
notas de caramelo e lúpulo terroso inglês.

Rótulos sugeridos

nacionais
-  Bamberg Weizen (Brasil, Weizenbier, 5% de teor alcoólico, 355ml, R$13,00 na Cerveja 

Store: aqui)
-  Blondine Bad Moose ESB (Brasil, Extra Special Bitter, 5,9% de teor alcoólico, 310ml, 

R$17,99 na Cerveja Store: aqui)

importadas
-  Schneider Weisse TAP 1 (Alemanha, Hefeweizenbier, 5,2% de teor alcoólico, 500ml, R$ 

24,35 na Stuttgart: aqui)
-  Bishop’s Finger (Inglaterra, Extra Special Bitter, 5,4% de teor alcoólico, 500ml, R$29,99 na 

Cerveja Store: aqui)

http://www.cervejastore.com.br/cerveja-bamberg-weizen-355ml-p45/
http://www.cervejastore.com.br/cerveja-bamberg-weizen-355ml-p45/
http://www.cervejastore.com.br/cerveja-bamberg-weizen-355ml-p45/
http://www.cervejastore.com.br/cerveja-blondine-bad-moose-esb-310ml-p7913/
http://www.stuttgart.com.br/cerveja-de-trigo-tap-1-loira-500ml-schneider-weisse.html
http://www.cervejastore.com.br/cerveja-shepherd-neame-bishops-finger-esb-500ml-p8077/
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Modo de fazer
-  Em uma tigela, amasse a banana. Acrescente o ovo e a tapioca. 

Misture bem. Acrescente a canela em pó (opcional).

-  Coloque porções pequenas (para facilitar na hora de virar) em uma 
frigideira antiaderente, deixando dourar dos dois lados. Sirva com 
mel ou maple syrup.

-  Essa receita atende bem um tradutor cansado. 

Ingredientes
1 banana  

(prefira as mais maduras)

1 ovo

1 colher de goma  
de tapioca

Canela em pó a gosto

PanqUecaS ráPidaS de banana
Seja para caprichar no café da manhã de domingo ou quando bate aquela fome no 
meio de uma tradução cabeluda, esta receita funciona bem para descansar a mente e 
aplacar a vontade de uma gordice no meio da tarde.
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Harmonização com cerveja
Cerveja é excelente com sobremesa! E para acompanhar as panquecas, é possível brincar com 
uma complementação de sabor usando a cerveja. Se você preferir adicionar notas de caramelo 
às panquequinhas, vá de Amber/Red Ale, se for partidário do chocolate, batendo ali no café, 
Brown Ale é uma boa pedida!

sugestão de rótulos
J.Beer American Amber Ale (Brasil, American Amber Ale, 5,5% de teor alcoólico, 310ml, R$19,90 
no Clube do Malte: aqui)

Brooklyn Brown Ale (EUA, Brown Ale, 5,6% de teor alcoólico, 355ml, R$22,99 no Walmart: aqui)

Harmonização com vinho
a sugestão é um colheita tardia, veja algumas opções:
Vinho branco suave Colheita Tardia Aurora 500 ml (R$ 25,90, supermercado Mambo)
Pajzos H Late Harvest 2014 500 ml (R$ 69,00, wine.com.br)
Casa Valduga Late Harvest 370 ml (R$ 34,78 no site da Casa Valduga: aqui)  

nossos colaboradores

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.

Felipe Cinchini Simões, Tradutor e intérprete de inglês e espanhol, Sommelier profissional de cerveja e idealizador da Turva, uma cervejaria 
colaborativa onde qualquer pessoa que quiser pode fabricar cerveja e oferecer ao público suas criações.

receitas por

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.

http://www.clubedomalte.com.br/produto/jbeer-american-amber-ale-66210
https://www.walmart.com.br/item/1866588/sk%3Futm_source%3Dgoogle-pla%26adtype%3Dpla%26utm_medium%3Dppc%26utm_term%3D1866588%26utm_campaign%3Dundefined%2B1866588
https://loja.famigliavalduga.com.br
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PaRaBÉNS!

*Sua data de aniversário não está aqui ou 
está incorreta? Corrija e mantenha o seu perfil 

atualizado no site da ABRATES.

Angela zarate Bandeira 16/10

Maurice Lisbona 16/10

Carolina Siqueira Muniz Ventura 17/10

Rosana Vargas Dias 18/10

Juliana Vermelho Martins 18/10

Tatiana Franey 18/10

Fernando Biagini Junior 18/10

Aline de Carvalho e  
Souza de Almeida

19/10

Fernanda Pereira da Silva 19/10

Eduardo Ismael Lasota Paz 21/10

Gleide Amaral Ramalho 21/10

Mônica Koehler Sant’Anna 22/10

Natacha Fernandes Rosas Alves 22/10

Silvia Pozzati 23/10

Sonia Oliveira Camargo 23/10

Wagner Frederico Pawlowski 23/10

Juliana Samel Côrtes Fernandes 24/10

Cláudia De ávila Antonini 25/10

Andréa Souza Simões 26/10

Verónica Beatriz Colasanto 26/10

Rafael Nascimento Sousa 26/10

Fabio M. Said 27/10

Martha Rosemberg 29/10

Ana Julia Perrotti Garcia 29/10

Petê Rissatti (Peterso Roberto 
Rissatti)

29/10

Felipe Diulgheroglo 29/10

Marina Leal Soares Faria 31/10

Paloma Bueno Fernandes  
dos Santos

22/9

Cristiana Ferraz Coimbra 25/9

Susana álvarez Martínez 25/9

Stephanie Rose Cabral 26/9

Paula Bernardi 27/9

Maria Thereza Moss 27/9

Elis Regina zeczkowski Baldasso 28/9

Ursula de Almeida Rego Migon 29/9

Meggie Rosar Fornazari 29/9

Paulo André de Andrade 30/9

Luiz Manoel Rocha Gadelha 1/10

Bruno Murtinho de Moraes 1/10

Michel de Sousa Teixeira 1/10

Vicente Pithan Burzlaff 1/10

Gustavo Sobral 2/10

David Juma Alexandre 4/10

Daniely Wense A. Iglezias 4/10

Christiano Robalinho Lima 5/10

Carolina Trindade Genaro 5/10

José Rogério de Almeida Neto 6/10

Melissa Pilar Prado 6/10

Maria Elise Klosterhoff 6/10

Natália Mazzilli Pereira 7/10

Verlow Woglo Junior 8/10

Tatiana Elizabeth Perez Soares 8/10

Iolanda Barros de Oliveira 8/10

ISAQUE HATTU 10/10

Amelina Pedrali de Aquino 10/10

Débora Andreza zacharias 11/10

Carolina Walliter 12/10

Annabella Blyth 13/10

Fernanda Pamplona Costa 13/10

Fernando César Marcelino 14/10

Reginaldo Francisco 14/10

Fernanda Marchezini Brahemcha 14/10

Gladys Pinheiro Wiezel 15/10

Marcela Narváez Botero 15/10

Débora Morato Eichenberger 
Brunoro

15/10

Tatiana Perry 15/10

Alice Barros Osti Magalhães 15/10

Tatyana Kovaleva Modesto 15/10

Lais Rodrigues Torres Andrade 16/10

Cristina Gonzales 1/9

Maria Argentina Húmia Dórrio 1/9

Angela Tourinho Nery 1/9

Adriana Faria de Escalada 1/9

Carla Mendes Griecco 2/9

Dayse Boechat Rezende  
de Castro

3/9

Cristiano Oliveira da Silva 3/9

Rafael Pescarolo de Carvalho 4/9

Marcianita Furlanetto 
Andrzejewski

4/9

Nina Maria de Melo Franco 
Sarieddine Araujo

5/9

Lucilia Marques Pereira da Silva 6/9

Jayme Alberto da Costa Pinto Jr 7/9

Thais Helena Passos Fonseca 7/9

Vinicius de Albuquerque Freire 7/9

Natasha Naliato 8/9

Clarissa Reid de Azeredo Barreto 9/9

Alexandre Matos de Souza Melo 10/9

Micheline Christophe 10/9

Veridiana Almeida Carvalho 10/9

Hermano Rocha de Melo 10/9

Priscila Antunes Oliveira 10/9

Aline Borges Castanheira Brandão 10/9

Nayara Pimenta Ferreira 10/9

Isadora Ferreira da Veiga 11/9

Maria Eduarda Cescon 
Niederauer

11/9

Ligia Castro Costa 13/9

Ana Paula Costa Doherty 14/9

Maria Paula de Bulhões Carvalho 15/9

Anabelle Luzardo 15/9

Leonardo Milani 15/9

Liane Lazoski Huet de Bacellar 16/9

Jacob Pierce 16/9

Adriano Greco da Fonseca 16/9

Tatiane Areias Paulela 16/9

João Roque Sieczkowski Mônaco 18/9

Mônica Macedo dos Reis 19/9

Lorena Honorato Borges 21/9

Marina Machado de Assis Borges 21/9

Maria Clara de Carvalho Franco 21/9

Allan Spencer Mamedes e Oliveira 22/9

Fabio Rodrigo Silva 22/9
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UM tRadUtoR QUaNdo...

tem o primeiro teste aprovado
 

Clique pra ver animado

Recebe o primeiro feedback negativo

Clique pra ver animado

Lê a primeira edição da Metáfrase
 

Clique pra ver animado

por Michele santiago

Michele Santiago é tradutora e revisora nos pares inglês-português brasileiro e espanhol-português brasileiro. É especialista nas áreas de 
medicina, farmácia, negócios e informática, sendo entusiasta da tecnologia aplicada à tradução. É mestre em Tradução pela Universidade do 
Porto (Portugal), Especialista em Tradução no par Inglês-Português pela Unibero e Bacharel em Letras Inglês-Português pela USP.  É associada 

da Abrates e ATA, e se diverte com o Tumblr Um Tradutor quando (umtradutorquando.tumblr.com).

Não parece, mas ela adora contato! Você pode enviar um e-mail para michele@santiagotranslations.com ou mandar um oi pelo site http://www.
santiagotranslations.com

http://cdn3.upsocl.com/wp-content/uploads/2015/04/whyryerson.gif
https://m.popkey.co/6bee24/6GJWk.gif
https://d.gr-assets.com/hostedimages/1460290672ra/18722681.gif
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30 DE sETEMBRo
Dia inTERnaCional  

Do TRaDuToR
para você, o que significa ser tradutor/intérprete?

“Significa realizar um alegre intercâmbio entre 
pessoas que falam idiomas diferentes e que vivem e 
experimentam culturas diferentes.”

Layla Maria

“Eu amo. E pra mim significa ser o intermediador de 
grandes feitos e descobertas!”

Marcus Linhares

“É aprender todo dia. Melhor profissão do mundo.”
bruna d’avila

“Significa fazer mágica com a ponta dos dedos ou com 
a fala, desbravar mundos e servir de ponte para que 
outros também os conheçam.”

thiago araujo

“É ter a capacidade e a força para aproximar duas (ou 
mais) línguas distintas, entre mundos distintos, com 
culturas distintas e, ainda assim, ser o mais invisível 
possível.”

sidney barros Jr.

“É fazer parte do milagre de ver palavras desconexas 
se transformarem em conteúdo relevante para o leitor 
através do meu intelecto e das minhas experiências de 
vida e, ainda assim, imprimir impessoalidade ao texto 
para dar a impressão que ele sempre existiu sem a 
minha interferência.”

Monica reis

Parabéns pelo seu dia!

“É construir uma ponte entre duas culturas.”
norma Medina

“Acima de tudo, ser um mediador. Um mediador entre 
o autor e o leitor.”

danielle sales

"É ter, a cada projeto, um novo desafio e uma nova 
oportunidade de aprender."

Karel sobota

“O mantenedor da arte suprema da comunicação. Não 
há barreiras linguísticas quando se tem um tradutor 
por perto.”

freitas Melo

“The best thing on translation was said by Cervantes: 
translation is the other side of a tapestry.”

Leonardo sciascia

"Conectividade! Doar-se, reconhecer-se no outro."
renato andrioli
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São jerônimo, santo padroeiro dos tradutores

Toth, deus egípcio da escrita e da comunicação, considerado por alguns o deus da tradução

 Experiencing the Exchange
The VII International Congress of Translation and Interpretation organized by ABRATES took place from the 3rd to the 5th of 

June. Clear Words Translations was one of the sponsors of this exceptional meeting, which welcomed hundreds of colleagues.
ABRATES fosters the exchange and contact between colleagues, institutions and agencies. The host city for this congress 
was Rio de Janeiro, chosen for her cultural joyfulness and great opportunities for translators and interpreters from all around 

the world. 
The Congress was featured by experienced and prestigious professionals and experts, such as Cora Rónai, Lenita Esteves, 
Daniele Petruccioli, Isa Mara Lando and Dominique Pivard. The event offered a broad program, in which presentations and 
workshops related to literary translation, game translation, audiovisual translation, and topics dealing copyrights, translator-

client relationships and internalization of the professional translator were included.
Our participation in ABRATES 2016 was focused on the professional growth within the national and international markets and 
the constant search of excellence in the areas of translation and interpretation. The relationship with similar associations and 
the possibility of nurturing from the best practices and professionals is essential for our team. We keep on preparing for new 

challenges. Hope to see you in the next event!



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
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