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As you probably learned already, it's no longer enough to be a good translator. 
If you are a freelance language professional, you have to work with different 
tools, manage your own projects and business as well: keep in contact with your 
customers, create quotes, track your various jobs, deadlines and payments, archive 
projects, and many other tasks. memoQ & Language terminal were designed to help 
you with all these.

memoQ translator pro is a CAT-tool, which was designed by translators for 
translators, and it increases productivity and quality for all those who perform, edit 
and review translations.

If you are new to memoQ, you may download the full-featured 45-day free trial 
version from https://www.memoq.com/downloads

Language Terminal is a free project management platform for freelance translators. 
Working with Language Terminal you can create quotes, monitor projects and 
payments, and manage your translation projects – no matter which CAT tool you are 
using. Set up your free account at https://languageterminal.com/

Be more productive with 
memoQ & Language 
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Que correria!

Muito trabalho, muita coisa boa acontecendo e muita vontade de fazer acontecer 
ainda mais. O ano de 2016 foi uma montanha russa no volume de trabalho, mas os 
últimos meses mostraram uma recuperação interessante. Espero e desejo que para 
todos vocês também a curva de trabalho esteja, finalmente, no ciclo ascendente.

A primeira edição da Metáfrase foi muito bem recebida e aqui está a segunda! Com 
um pouquinho mais de experiência do que a primeira.

Nestes dois meses desde que lançamos a Revista da ABRATES, oferecemos muitas 
novidades, como a inédita e incrível sequência de descontos em ferramentas no Dia 
do Tradutor, que foi resultado do esforço de nossa Diretora Paula Ianelli; anunciamos 
mais parcerias; avançamos na preparação de nosso VIII Congresso; participamos do 
congresso da ABRAPT, na Universidade Federal de Uberlândia, para reforçar nossa 
intenção de aproximar Academia e o mercado. É com essa missão que, no dia 9 de 
dezembro, irei à Brasília palestrar para alunos e professores da UnB sobre pontos 
importantes nos quais uma associação pode ajudar a fazer essa integração. Para o 
nosso próximo congresso, aguardem mais participações de professores e estudantes 
falando um pouco sobre os avanços dos estudos em nossas áreas.

Outra ação que foi realizada com exclusividade para os associados foi a pré-
estreia do filme “A chegada”, com direito a pipoca e refrigerante. Não percam, é 
um excelente filme e tem como heroína uma linguista. Embora a Paula tenha se 
desdobrado, com a ajuda de alguns associados, para conseguir realizar essa ação 
em outras cidades, desta vez, não foi possível. Nossos agradecimentos à Sony 
Pictures do Brasil.

Visitamos também o Congresso da ATA, para falar com patrocinadores e palestrantes 
sobre nosso congresso. Fomos muito bem recebidos pelo atual presidente, David 
Rumsey, e pela presidente eleita, Corinne McKay. Ambos disseram que ouviram 
falar muito bem do nosso congresso e que pretendem participar em breve de algum 
evento da ABRATES, juntamente com a PLD. Trouxemos desse Congresso algumas 
ideias interessantes para promover a interação durante o congresso. Aguardem 
novidades!

Nossa associação cresce a cada dia e contamos com cada associado para sugerir 
novas ações. Se você tiver alguma sugestão, ou dúvida, mande uma mensagem 
para nossa gerente, Daniele Liberal, no secretaria@abrates.com.br. Temos nos 
esforçado para responder o mais rápido possível.

A partir da próxima edição da Metáfrase, haverá uma mudança: nossa editora-chefe 
Adriana Sobota, e a editora assistente, Mônica Reis, a quem, juntamente com a 
Flávia Souto Maior, devemos a alegria da realização desta ideia, passarão a bola 
para Petê Rissatti e Carolina Coelho. Obrigado, Adriana e Mônica, pelo empenho e 
dedicação que tornou mais este projeto possível. Bem-vindos, Petê e Carol!

Grande abraço a todos e fiquem de olho, a ABRATES sempre tem novidades!

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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Sobre os ciclos da vida e renovação

Vai chegando o fim do ano e começamos a fazer reflexões, projeções e a planejar o 
próximo ano. É hora de avaliar novas possibilidades, iniciar novos projetos e preparar o 
terreno para as mudanças do novo ano.

Em 2014, eu era uma pessoa com ideais muito fortes. Queria fazer coisas novas, 
estava cansada da mesmice do home office, da rotina padronizada, da falta de férias, 
feriados, fins de semana, queria algo que fosse além da tradução, queria intensificar 
o networking, ser mais participativa na profissão. Entre 2014 e 2015 surgiu a ideia da 
revista da Abrates, depois, da mentoria e, finalmente, da escola (NLC). 2016 foi o ano 
da solidificação de todos esses projetos, de muito trabalho (mas muito mesmo!) e de 
muita satisfação pessoal.

Posso dizer que as conquistas foram muito além do esperado. Tive um retorno incrivelmente 
positivo em todos esses projetos. Amigos queridos, profissionais excelentes, me ajudaram 
e acreditaram nas minhas ideias. Aliás, se não fosse pelo apoio incansável da minha irmã 
de alma, Mônica Reis (nossa editora-assistente) e da incansável Caroline Alberoni (que foi 
uma peça fundamental, junto com a Mônica, no Programa de Mentoria), eu não teria esses 
resultados. Também consegui colocar a escola em evidência, com excelentes avaliações 
dos alunos de todos os nossos cursos e oficinas. Acontece que, além desses três projetos, 
ainda sou tradutora, esposa, filha, mãe de duas filhas em fase de vestibular e avó de dois 
netos emprestados do marido! Chega uma hora em que a exaustão vence a euforia.

Chegando ao final deste ano tão incrível – difícil, sim, mas incrível –, olho para trás e vejo 
que sou uma pessoa completamente diferente. O nível de amadurecimento que tive neste 
ano só se compara ao que senti quando fui mãe. Na verdade, tudo a ver, praticamente tive 
trigêmeos =) E é com base nessa diferença e nesse amadurecimento que tomo a difícil 
decisão de deixar todos esses projetos e passar a me dedicar exclusivamente a um projeto 
antigo, no qual praticamente nunca investi: qualidade de vida.

Por mais que eu ame tudo o que construí em 2016 e saiba que vou ficar extremamente 
saudosa em diversas situações, a vida não espera. Felizmente, tenho pessoas incríveis 
dispostas a continuar esses projetos: o novo editor da Metáfrase será o Petê Rissatti 
e a função de editora-assistente será da Carolina Coelho a partir da próxima edição 
(a Monica também está deixando a Metáfrase). O Programa de Mentoria já tem três 
novos coordenadores extremamente competentes e dedicados: Gisley Ferreira, Lídio 
Rodrigues e Sidney Barros Jr. Decidi que para 2017 minha prioridade é a vida – a saúde, 
a família e a paz. Ou seja, meu projeto para 2017 é colocar toda a minha energia (que 
confesso, não imaginava que fosse tanta!) na tradução e na qualidade de vida.

Agradeço imensamente a todos pelo carinho, pelas inúmeras mensagens, pelo retorno 
positivo, pelas amizades, pelas parcerias maravilhosas. Meu desejo para todos vocês 
em 2017 é o mesmo: uma vida de qualidade!

Feliz 2017! 

DA
REDAÇÃO
Equipe editorial 

Revista Metáfrase

Adriana de Araújo Sobota
Editora-chefe
Monica Reis

Editora assistente
Flávia Souto Maior

 Revisão técnica
 Carolina Caires Coelho

 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
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tradutores e intérpretes
Michele Santiago 
Machine Translation e 
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Ponte de Letras
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Sidney Barros Junior
Tecnologia 

Yasmin Fong
Harmonização de vinhos
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Adriana de Araújo Sobota é graduada em Letras e especialista 
em Língua Inglesa. E tradutora técnica desde 1999 nas áreas de TI, 
marketing, medicina, engenharia, aviação, turismo e websites. E sócia, 
coordenadora pedagógica e professora do NLC, escola de cursos on-
line para tradutores. Faz parte do Comitê de Administração do Programa 

de Mentoria da Abrates. Membro da Abrates e da ATA.
Contato: adriana@de-araujo.com

http://www.diagramativo.com.br
http://www.diagramativo.com.br
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Nascido em 1964, em Bue-

nos Aires, Sérgio Molina 

veio ainda criança para 

o Brasil. Em meados dos 

anos 1980, começou a car-

reira junto com sua mulher, 

Rubia Goldoni, traduzindo 

principalmente livros do espa-

nhol para o português brasileiro. 

Estudou Ciências Sociais, Letras, 

Editoração e Jornalismo na Universida-

de de São Paulo, voltando o foco à tradução 

literária no ano de 1986. Entre suas traduções, estão 

obras de Jorge Luis Borges, Ricardo Piglia, Mario Var-

gas Llosa, Ernesto Sabato, César Aira, Javier Cercas 

e tantos outros, e sua produção já compreende mais 

de uma centena de livros traduzidos, principalmente 

de ficção literária, além de artigos para jornais e revis-

tas. Em 2004, sua tradução da primeira parte de D. 

Quixote para a Editora 34 ganhou o Prêmio Jabuti de 

Tradução. Sérgio concedeu esta entrevista à Metáfrase 

por e-mail. 

Como e quando você resolveu ser tradutor?

Não houve um momento em que parei e falei: muito 

bem, agora vou virar tradutor. A tradução em sentido 

amplo ocupa um lugar importante na minha vida, no 

mínimo, desde meus nove anos, quando me mudei – 

ou fui mudado – da Argentina para o Brasil. Mas vocês 

querem saber da minha estreia na profissão, não é? Foi em 

meados de 1985, graças a uma oportunidade oferecida 

por duas pessoas, Mário de Moura e Rubia Goldoni. 

O primeiro era um editor português radicado no Brasil 

que fez uma coisa insólita: para recrutar colaboradores, 

simplesmente publicou um anúncio 

nos classificados de emprego. 

Não recorreu a indicações 

de conhecidos, como é a 

praxe dominante até hoje. 

O anúncio, na verdade, 

pedia alguém para assumir 

a revisão dos livros da editora 

Vértice, um selo literário da 

Revista dos Tribunais que o De 

Moura estava organizando, e quem 

respondeu foi a Rubia, minha mulher. Ao 

entrevistá-la e saber que ela estava fazendo mestrado 

em Literatura Espanhola, o editor propôs contratá-la não 

como revisora, mas como tradutora do espanhol, e lhe 

confiou uma reunião de artigos e conferências de Alejo 

Carpentier. Aí, à medida que ela foi se envolvendo com 

a tradução, começamos a conversar sobre o processo, 

as dificuldades dos textos e as possíveis soluções… e 

quando fomos ver já estávamos praticamente traduzindo 

em dupla. Ela então propôs ao editor formalizar essa 

parceria, e ele aceitou. Devo, portanto, minha entrada no 

ofício à honestidade e generosidade de ambos. Houve 

ainda uma terceira pessoa sem a qual eu não teria 

prosseguido: José Antonio Arantes, um grande tradutor 

que na época integrava a equipe de editores da recém-

criada Globo Livros. Ele me conhecia através de uma 

ex-professora de literatura, conhecia alguns textos meus 

do colégio e, ao saber que a Rubia e eu estávamos 

terminando nossa primeira tradução, resolveu nos 

chamar. Ele nos encomendou uma série de livros que 

vertemos em parte em dupla, em parte individualmente. 

Foram seis em pouco menos de dois anos, entre 1987 e 

1988. Essa foi minha arrancada inicial.

TRADUÇÃO EDITORIAL
Entrevista com Sérgio Molina Mosteirín, tradutor de Quixote 

Foto: Rubia Goldoni
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O que é, para você, ser tradutor?

Acima de tudo, é a chance de participar do diálogo 

literário de uma forma privilegiada, realizando um 

mergulho profundo nos textos, praticando um modo 

hiperpotencializado de leitura e exercitando a reescrita 

num minucioso artesanato da palavra. Quando se 

dispõe de prazos compatíveis, também inclui uma 

pesquisa profunda, bem semelhante à da crítica literária. 

Para quem ama a literatura, portanto, é o paraíso. Mas 

traduzir, como vocês bem sabem, também tem o seu 

lado infernal: a angústia da imperfeição que costuma 

nos assediar. Com o tempo, aprendi a superar esse 

dualismo inferno-paraíso, entendendo que os temores 

nos ajudam a ser mais rigorosos, a sustentar uma 

postura de atenção e autocrítica. A questão é manter o 

controle para que essa angústia não vire uma neurose 

e estrague o imenso prazer que todo o processo pode 

proporcionar. Assim, como em tantos outros aspectos 

do ofício, o desafio é encontrar – e manter – o equilíbrio. 

Numa palavra, ser tradutor é ser equilibrista.

Você já traduziu alguns autores considerados canô-
nicos. Existem diferenças, em termos de cuidados 
e responsabilidades, em relação a outros tipos de 
texto? De que forma isso se refletiu no processo de 
tradução do Quixote? 

Ao traduzir, procuro ter sempre o máximo respeito 

pelo texto-fonte, sem importar se ele é mais ou menos 

canônico. Na verdade, praticamente tudo o que traduzo 

já integra algum cânone, embora evidentemente haja 

gradações. D. Quixote está no topo dessa escala, e 

por isso ao traduzi-lo tive que lidar não apenas com as 

dificuldades intrínsecas de um grande texto literário, 

mas também com a produção dos especialistas 

que o estudam. É uma massa de informações para 

a qual não convém fechar os olhos, porque contém 

orientações fundamentais, mas, pela sua imensidão e 

minúcia, é fácil perder-se no seu labirinto. A escolha 

do que é pertinente é bem delicada. Ao trabalhar com 

um clássico, também é preciso decidir como lidar 

com as traduções realizadas anteriormente, se você 

vai consultá-las ou não, de que maneira dialogará 

com elas. Eu optei por não as ignorar, procurando 

entender as características de cada uma para melhor 

diferenciar o meu projeto.

Como é sua rotina de tradução? Qual é seu método 
para traduzir? Ele varia de acordo com o livro?

Em períodos tranquilos, começo o dia relendo 

e corrigindo o que traduzi no dia anterior, o que me 

toma mais ou menos metade da manhã, e dedico o 

restante do dia a completar a cota reservada para 

cada jornada, que ronda as dez laudas. Ao completar 

o livro, faço uma nova revisão, de preferência no papel, 

redijo as notas e, quando é possível, resolvo dúvidas 

com o autor. Infelizmente, essa rotina bem regrada é 

excepcional, porque tudo depende das demandas 

dos clientes, que muitas vezes se sobrepõem. Há 

temporadas em que devo avançar em duas ou três 

obras ao mesmo tempo, e aí a rotina se resume a 

trabalhar até o limite da resistência.

Quanto ao método, ele de fato varia de livro para 

livro, mas com a leitura na base de tudo. Antes e 

durante a tradução, procuro ler outros textos do autor, 

incluindo sua eventual produção ensaística, e obras 

de autores afins, tanto na língua de partida como na 

de chegada, além de alguma produção crítica a seu 

respeito. Também nem sempre é possível cumprir 

esse programa todo, mas é o ideal.

Como é sua relação com os editores?

Em geral, sempre foi muito boa, porque entendo 

que é uma relação de parceria, e a maioria dos 

editores com que tive a sorte de trabalhar também 

pensa assim. Nas temporadas em que “virei casaca” 

e trabalhei do outro lado do balcão, procurei manter 

uma postura coerente com essa convicção.

Nas raras ocasiões em que tive algum atrito com 

editores foi, justamente, porque não houve o devido 

respeito de parte a parte, quando se apelou para o 
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“quem manda aqui sou eu, ponha-se no seu lugar” – 

por exemplo, ignorando o direito de o tradutor consultar 

e questionar as emendas sugeridas a seu texto.

Em sua opinião, quais são as características de um 
bom tradutor? Elas podem ser ensinadas ou são como 
um talento pessoal, como uma espécie de dom? 

Não acredito que exista um dom inato, nem na 

tradução, nem em nenhum campo da atividade 

humana. O que há, sim, são aptidões mais ou menos 

desenvolvidas ao longo da vida, com raízes nos anos 

de formação da pessoa, no ambiente em que ela 

cresce, nos modelos a que tem acesso. No caso da 

tradução, obviamente, você precisa antes de mais 

nada gostar de ler e escrever. Gostar mesmo, e isso 

é algo que se adquire na infância e na adolescência. 

Paciência e atenção também são fundamentais, 

além de uma boa disposição para o diálogo, com 

humildade e ao mesmo tempo firmeza. Tudo isso 

pode ser exercitado em oficinas, grupos de estudo 

e – por que não? – até em cursos universitários.

Uma vez, você disse que uma das melhores formas 
de traduzir é em colaboração (em dupla). Quais são 
os benefícios e os problemas de se traduzir dessa 
forma? Uma tradução assinada por dois tradutores é 
algo bem aceito pelas editoras?

Não tenho a menor dúvida de que o trabalho em 

colaboração é a melhor forma não só de traduzir, 

mas de se aperfeiçoar. Discutindo o texto, detectam-

se problemas e encontram-se soluções que muitas 

vezes permanecem ocultas na leitura solitária. 

Tanto assim que, na tradução individual, não raro 

nos vemos conversando sozinhos, desdobrados 

num exercício de dialogismo. O grande problema 

prático da cotradução é que ela toma muito tempo 

– e de duas pessoas —, mas é remunerada como 

o trabalho individual. Os bons editores costumam 

reconhecer que a tradução em dupla tende a ser 

melhor, mas nem por isso pagam mais por ela. 

Ainda assim, recomendo a todos, principalmente 

a quem está começando no ofício, experimentar 

essa forma de trabalho, que é extremamente 

enriquecedora – sempre que se possa deixar de 

lado o cálculo material.

Como você enxerga o mercado de trabalho atual? O 
que se espera dos profissionais que têm interesse 
em ingressar na área?

Estamos em meio a uma crise econômica global 

e nacional, que se soma a uma crise própria da 

economia do livro e, mais especificamente, da 

edição literária. A visão do mercado de trabalho 

numa situação dessas é negra; eu mesmo tenho me 

perguntado se não é hora de buscar uma alternativa, 

porque as demandas têm rareado demais. Por outro 

lado, nos meus mais de trinta anos no ofício, já vivi 

outras crises muito sérias e ainda tenho esperanças 

de que esta também seja superada. 

Tenho a impressão de que, hoje, a maioria dos 

editores espera que os novos tradutores, antes de 

mais nada, aceitem trabalhar em troca de baixa 

remuneração e cumpram os prazos ditados. Mas 

penso que a entrada no mercado já não deve 

depender da demanda de editoras convencionais. A 

autoedição e a edição colaborativa são alternativas 

bem interessantes, tanto para quem está começando 

como para os mais experientes.

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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CAMINHO DAS PEDRAS 
Como a Abrates está ajudando a profissionalizar o mercado de tradução e 
interpretação

“E essa tal de mentoria?”

Uma das primeiras perguntas que as pessoas 

fazem quando se fala no Programa de Mentoria da 

Abrates é: mas o que eu ganho com isso? Bem, 

além da satisfação pessoal/profissional, nada, 

meu caro! Existe uma crença bastante equivocada 

sobre o trabalho realizado na Abrates e acho 

importante esclarecer aqui. Ninguém, em nenhuma 

iniciativa/atividade da Abrates – leia-se Programa 

de Mentoria, Revista Metáfrase e Diretoria – recebe 

absolutamente nada para fazer o trabalho. Mentores, 

coordenadores, editores, diretores, ninguém recebe 

salário ou qualquer tipo de compensação financeira, 

ou sequer desconto/isenção nas mensalidades da 

associação ou em participação nos congressos 

(mesmo palestrando). Os tradutores/intérpretes que 

se envolvem com as iniciativas da Abrates o fazem 

por puro desprendimento e dedicação à categoria. 

Ficou claro?

Ué, mas então por que fazer isso? Você não tem o 
que fazer?

Bem, essa é uma boa pergunta. Mas o que vejo 

nos profissionais que se envolvem nas atividades 

da Associação é a vontade de tornar o mercado 

de trabalho mais justo e fortalecer nossa categoria. 

Existe muito “mimimi” sobre aventureiros que não 

sabem cobrar, sobre quem não sabe traduzir, 

sobre a concorrência desleal. Isso tudo realmente 

acontece, mas cabe a nós, tradutores experientes, 

tentar fazer algo para mudar essa realidade – na 

prática! Reclamar não adianta; então, por que não 

tentar ensinar aos novatos como eles podem e 

devem valorizar seu trabalho? Foi assim que surgiu 

o Programa de Mentoria Caminho das Pedras. Da 

observação da realidade da profissão e do desejo 

de mudar esse cenário de forma organizada.

No começo, o William Cassemiro falou da sua 

intenção de fazer algo nesse sentido para um grupo 

restrito de amigos. Ele entrou em contato com a ATA 

e com a APTrad e eles disponibilizaram o programa 

básico de mentoria deles para que pudéssemos 

começar o nosso trabalho. A partir disso, Beatriz 

Figueiredo, Caroline Alberoni, Ernesta Ganzo, 

Mônica Reis, Patrícia Souza, William Casemiro e 

eu começamos a desenvolver o programa em si. 

Inicialmente, eram reuniões semanais. À medida que 

a coisa foi tomando forma, a urgência foi se fazendo 
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presente e passamos a fazer reuniões diárias, muitas 

vezes várias reuniões por dia. Não temos ideia do 

tempo total que essa primeira fase durou, mas foi a 

mais difícil, pois criamos o programa do zero.

Definimos critérios, imaginamos possíveis cenários, 

criamos documentos, planilhas, relatórios, o estatuto, 

informativos, conteúdo para o site. Beatriz, Ernesta e 

Patrícia ficaram conosco durante essa primeira fase, 

se não fosse a ajuda delas, certamente demoraríamos 

o dobro do tempo e não teríamos a qualidade que 

conseguimos atingir. A segunda fase foi a busca de 

mentores, convite, triagem, análise, preenchimento de 

documentos, reuniões para apresentação e explicação 

das regras e objetivos do programa. E a terceira etapa 

foi a seleção dos primeiros candidatos a mentorados, 

comunicação, confirmação de inscrição na Abrates, 

envio e recebimento de ficha de inscrição, análise de 

ficha, aprovação e, só então, passamos para o nosso 

famoso “Tinder tradutório”.

Cada coordenador sugere sua formação de pares 

com base nos perfis de mentor e mentorado. Depois 

das sugestões preliminares, são feitas reuniões entre 

os coordenadores para ver se todos concordam com 

os pares sugeridos e para a atribuição de duplas 

para cada coordenador. Feito esse trabalho, é hora 

de enviar as fichas dos possíveis mentorados para 

análise dos possíveis mentores, para garantir que não 

haja nenhum tipo de problema de relacionamento que 

talvez o Comitê desconheça. Depois do sinal verde 

para o mentorado sugerido, é hora de informar ao 

mentorado que o Programa vai começar. Importante 

enfatizar que nenhum candidato a mentorado foi 

rejeitado por um possível mentor; só tivemos que 

trocar alguns pares sugeridos devido a conflitos de 

horário de disponibilidade ou de áreas de atuação 

(um mentorado queria mais informações sobre uma 

área que não era a principal do mentor).

Mas e o conteúdo do programa? Quem define?

Temos um programa básico que deve ser coberto 

pelo par (que é aquele baseado no da ATA). A partir 

desse programa, o mentorado deve estabelecer quais 

são suas metas de aprendizagem. O mentor pode 

sugerir temas que observar necessários durante as 

reuniões e conforme passa a conhecer melhor seu 

mentorado, mas a obrigação de definir metas é do 

mentorado. Algumas vezes, o mentorado não tem 

ideia do que poderia aprender justamente porque 

não tem experiência; por isso, o mentor pode propor 

tópicos para discussão quando o mentorado não tiver 

mais sugestões.

E quanto tempo dura o programa?

O programa tem duração de 6 meses, com duas 

reuniões por mês de 1 hora cada. Observe que esse é o 

mínimo de horas a serem cumpridas no programa, mas 

nada impede que mentor/mentorado concordem em 

fazer mais reuniões ou reuniões mais longas. Isso vai da 

disponibilidade de cada par. As reuniões também não 

precisam, necessariamente, durar 1 hora. Sabemos que 

às vezes é impossível ficar uma hora inteira sem atender 

um cliente. Portanto, podem ser combinados entre o par 

encontros com menos duração, desde que as 2 horas 

mínimas por mês sejam cobertas. 

Mentor e mentorado são quem definem a 

periodicidade, a duração e as datas das suas 

reuniões. Geralmente, elas acontecem por Skype, 

mas nada impede que sejam presenciais, também a 

exclusivo critério do par. O Comitê tem por obrigação 

fiscalizar o andamento dessas reuniões e confirmar 

a realização delas nas datas previstas. Para esse 

controle, mentor e mentorado devem preencher 

relatórios a cada reunião informando data, horário, 

duração e os tópicos abordados. Esses relatórios 

são analisados de maneira comparativa e, em caso 

de divergência, o coordenador responsável pela 

dupla toma medidas para entender o que causou a 

divergência encontrada e buscar possíveis soluções.

O papel do coordenador é praticamente invisível. 

Ele não influencia em absolutamente nada no conteúdo 
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das reuniões, mas analisa tudo o que está acontecendo 

e mantém controle das reuniões realizadas, das futuras 

reuniões e dos tópicos cobertos. Se houver qualquer 

tipo de desentendimento entre mentor e mentorado, 

ele deve ser levado ao coordenador, cujo papel é 

solucionar o conflito da melhor maneira possível para 

as partes. Em alguns casos, o coordenador pode 

precisar aconselhar-se com os outros coordenadores. 

Todos os coordenadores ficam disponíveis em um 

grupo específico para solucionar qualquer problema 

emergencial, em questão de minutos, no máximo horas. 

Importante ressaltar que o horário de atendimento 

da mentoria é de segunda a sexta, das 8h às 17h, 

exceto feriados. Cada coordenador tem seu horário de 

“plantão”, e todos os pares sabem o horário de plantão 

do seu coordenador, caso precisem de uma resposta 

imediata.

Organização do programa
O Programa de Mentoria Caminho das Pedras 

não é uma iniciativa amadora, não é um piloto. 

Depois da documentação inicial, Caroline, Mônica e 

eu desenvolvemos todo um sistema de organização 

com níveis de verificação, documentos, relatórios, 

até a certificação. Temos vontade de transformar 

isso em um software específico, mas essa é uma 

tarefa bem além do que conseguimos no momento. 

O nível de organização que conseguimos atingir 

impressiona – tanto que fomos convidados para 

apresentar o programa no Congresso da ACTI 

e FIT Latam em Cuba, em dezembro deste ano. 

Inicialmente, a ideia seria irmos eu e a Mônica 

Reis, mas, com a correria do fim de ano, a viagem 

tornou-se impossível e pedimos ao Renato 

Beninatto para nos representar no evento, o que 

ele gentilmente aceitou. Além disso, depois da 

apresentação que fizemos no 7º Congresso da 

Abrates, realizado em junho deste ano, outras 

associações nos procuraram para entender como 

nosso modelo funciona. Destacamos o interesse da 

Associação Argentina, da Associação Canadense 

e da Associação Israelense.

Tudo bem, quero ser mentor, o que preciso fazer?

Estamos sempre precisando de mentores e quanto 

mais interessados, melhor. Os candidatos a mentor 

precisam ter mais de cinco anos de experiência em 

tradução/interpretação e ser associados da Abrates 

(com as mensalidades em dia). É necessário entrar em 

contato com o comitê pelo e-mail mentoria@abrates.com.

br colocando “Mentor” na linha de assunto. Enviaremos 

uma ficha de inscrição na qual são informados dados 

de contato, experiência na tradução e horários/dias de 

disponibilidade para as reuniões. O comitê analisa as 

fichas de inscrição, coloca os mentores na lista e passa 

para a análise dos possíveis mentorados, de acordo 

com o perfil do mentor. Os mentores têm uma página 

no site da Abrates, com suas fotos e biografias. O site 

da Abrates está sendo reconfigurado do zero; portanto, 

ainda demora um pouco para que todos os mentores 

estejam lá, mas todos os dados estão prontos para 

inserção assim que o webdesigner solicitar.

Como mentor, você pode não ganhar dinheiro, mas 

certamente aprenderá muito com seu mentorado. Temos 

muitos depoimentos de nossos mentores que confirmam 

que, ao se prepararem para as reuniões, começam a 

pesquisar e descobrem novas fontes, ampliando muito 

seu conhecimento. Outro ponto positivo é que, com as 

perguntas dos mentorados, muitas vezes os mentores 

têm insights interessantes que os despertam para 

coisas que, até então, passavam despercebidas. Além 

disso, a satisfação de saber que você está contribuindo 

com a formação de um mercado mais justo e menos 

desequilibrado também é muito importante, afinal, 

estamos falando de uma nova geração de profissionais, 

você vai deixar um legado. Finalmente, e não menos 

importante, faz diferença colocar no seu currículo que 

você tem experiência suficiente na profissão para 

ensinar aos novatos. Certamente seus clientes o verão 

com olhos mais interessados.
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O que dizem nossos mentores

“Precisei rever muitas de minhas posições. 
Reavaliei muito da minha rotina.  
Foi desafiadora nesse sentido.”  

– Carolina C. Coelho

“Atuamos em áreas bem diferentes e aprendi 
muito com isso, pois pude parar para analisar 
algumas de minhas abordagens com base na 

realidade dela, além de ponderar se minhas 
dicas/sugestões seriam válidas, coisas assim.”  

– Fernanda Rocha

“O mercado tem exigido profissionais com melhor 
preparo, algo que tenho tido a oportunidade 

de apresentar em palestras e observar em 
conversas com novos tradutores ao longo dos 
anos. O projeto chamou a atenção por permitir 

esta oportunidade de troca e de diálogo aberto.” 
– Sidney Barros Jr.

“Acho sempre fundamental que iniciantes 
conheçam as técnicas de acompanhamento 

de produção/produtividade. Planilhas, técnicas 
de concentração, contagens de palavras e 
ferramentas afins nos ajudam sempre e, no 

caso dos iniciantes, são fundamentais para que 
tenham uma ideia sobre os custos de tempo e 
de carga de trabalho necessários para que se 

profissionalizem de fato. Outro aspecto fundamental 
é o desenvolvimento de currículos. Não apenas 

para que se apresentem ao mercado, mas como 
processo de autoconhecimento também.”  

– Daniel Estill

“Achei a ideia genial, porque eu tive um mentor 
quando comecei no final da década de 1990, 

então sei que os iniciantes precisam saber que 
tradução é uma profissão viável, não só um bico, 

e o que é necessário ter e ser para conseguir 
montar uma operação sustentável em longo 

termo.” – Rafa Lombardino

“(...) não imaginava o que estava por vir, mas 
adorei o resultado. Pude compartilhar um pouco 
do que sei, e tenho certeza que também aprendi 

bastante com o mentorado.”  
– Laila Compan

“Eu sempre orientei iniciantes nas empresas 
onde trabalhei, e sempre tive o prazer de dividir 

conhecimentos com colegas. Mas nunca fui 
mentora de ninguém. Para mim, seria uma 

experiência nova e eu quis tentar.”  
– Gisley Rabello Ferreira

“O mentor aprendeu bastante durante o processo 
ao rever alguns projetos e procedimentos 

internos e acredita que foi uma experiência 
gratificante e útil para ambas as partes.” – Filipe 

Alverca

“Queria registrar minha felicidade em ter 
participado do programa. Foi muito bom ajudar 

uma pessoa a entrar no mercado e se apaixonar 
de vez pela tradução, de forma realista. Espero 
poder fazer isso novamente.” – Fabiana Zardo

Quero ser mentorado, como funciona isso? Tenho 
que pagar?

Não! O Programa de Mentoria Caminho das 

Pedras é totalmente gratuito. Você só precisa ter 

até dois anos de experiência (no máximo, sem 

exceções) em tradução e/ou estar cursando o 

último ano de Letras ou Tradução/Interpretação. É 

imprescindível ser associado da Abrates e estar 

com as mensalidades em dia.

Tendo interesse em participar, você precisa escrever 

para mentoria@abrates.com.br com “Mentorado” na 

Representantes do Programa de Mentoria na palestra no Congresso da Abrates em 
julho de 2016. Da esquerda para a direita: o Diretor do Programa, William Cassemiro; 
as Coordenadoras Adriana Sobota, Caroline Alberoni, Mônica Reis; a representante 

dos Mentorados, Sabrina Fuzaro e o representante dos Mentores, Filipe Alverca.
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linha de assunto. Algumas observações importantes:

•	 O fato de ser associado não implica na sua acei-

tação automática para participar do Programa de 

Mentoria;

•	 O Comitê de Administração é soberano na decisão 

de aprovação de candidatos, escolha de mentores 

e definição de pares mentor/mentorado. 

•	 O processo seletivo é composto por análise do sta-

tus de associação, análise e confirmação das infor-

mações fornecidas na ficha de inscrição e avalia-

ção da capacidade de elaboração textual. Todos 

os candidatos a mentorado passarão por uma ava-

liação de sua qualidade textual e podem, a critério 

exclusivo do Comitê de Administração do Progra-

ma de Mentoria, ser desclassificados do programa 

a qualquer momento do processo seletivo;

•	 Os candidatos aprovados poderão, a critério ex-

clusivo do Comitê de Administração, ser excluídos 

do Programa a qualquer momento se não obser-

varem as regras de frequência, prazos e entrega 

de relatórios e demais obrigações acordadas em 

documento específico;

•	 A procura pelo programa é grande e temos uma lis-

ta de espera que é formada por ordem de inscrição/

aprovação no programa. Não temos como acelerar 

o processo para ninguém, pois o andamento de-

pende do número de mentores disponíveis.

O primeiro grupo do programa já está concluído, 

iniciamos o segundo grupo agora e ainda temos 

lista de espera. A previsão para o terceiro grupo é 

meados do primeiro semestre de 2017.

Os resultados obtidos são muito motivadores para 

nós. Vemos que valeu muito a pena nossa dedicação, 

nosso tempo e nossos esforços para criar esse 

Programa. Os depoimentos e o carinho dos mentorados 

nos dão a certeza de que foi a coisa certa a fazer. 

Convidamos a todos para participar. Você, que pode ser 

mentor, venha conosco, ajude-nos a criar um mercado 

de trabalho mais informado e mais equilibrado.

O que dizem os mentorados do  
primeiro grupo

“Recomendei (o Programa) desde o início e 
continuo recomendando. No começo porque 

achava que o programa seria uma grande 
oportunidade de aprendizado para nós que 

estamos apenas no começo dessa carreira em 
Tradução. E agora, após o término do programa, 

pelo mesmo motivo, porém, com a certeza de 
que tudo que achava no início era uma grande 

previsão dos acontecimentos futuros.”  
– Cris Babuska

“Segurança de que é possível crescer como 
freelancer na tradução e de que há espaço 

no mercado para todos que fazer um trabalho 
profissional. Basta ser persistente,  

paciente e, de fato, profissional.”  
– Marina Araujo Vieira

“Na verdade, acredito que superou (as 
expectativas). Aprendi mais do que esperava, 

mudei minha atitude com alguns clientes 
graças às dicas do meu mentor e colhi 

resultados muito positivos. Ele sempre teve 
uma postura sensata, mas bastante honesta. 
Fiquei muito feliz e acredito ter amadurecido 

como tradutora.”  
– Renata Manzano

“Eu me formei recentemente e me sentia perdida 
quando participava dos eventos de tradução, 
porque não sou estudante nem uma tradutora 

experiente. Quando vi a oportunidade de entrar 
no programa aproveitei porque assim de alguma 

maneira faria contato com alguém que já trabalha 
na área que eu queria.”  

– Nayara Pimenta

“A mudança mais positiva para mim foi a 
quebra de paradigma e ganho de segurança. 

Quando somos iniciantes temos muito 
insegurança e nos perguntamos toda hora: 

será que vou conseguir? Será que se eu 
investir e gastar todo esse dinheiro com cursos 

conseguirei trabalho?”  
– Cibelle Marques

“Definitivamente (recomendaria o Programa), 
mal posso esperar para ser um mentor um 
dia e retribuir o wfavor. Acredito que todo 

tipo de mentoria é extremamente válida no 
aprendizado de qualquer disciplina.”  

– Antonio Jorge Santos
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“Gostaria de dizer que o programa de mentoria me 
ajudou muito em um nível pessoal. Eu não consigo 

me ver fazendo outra coisa que não seja traduzir. 
Estava muito chateada por ter que desistir de tudo 

para trabalhar em um escritório, ser infeliz. Por isso, 
penso que entrar em contato com uma pessoa 

para me guiar nesse “caminho das pedras” foi uma 
espécie de resgate de uma esperança que estava 

acabando. Creio que a abundância de informações 
no mundo de hoje também contribui para uma 

certa “desinformação”, por isso, nunca deixem de 
desenvolver e expandir esse trabalho, ele é muito 
importante para toda a nossa classe. Gostaria de 
deixar registrado um agradecimento (do fundo do 

meu coração) à Abrates, somente porque ela existe 
e é composta por pessoas que fazem este trabalho.”  

– Mariana Ferreira

“O programa mudou completamente o modo 
como encarava a atividade de tradução, que 

passei a ver como uma profissão rentável e uma 
carreira com possibilidades de desenvolvimento. 
Hoje me sinto segura para cobrar pelo trabalho e 
para estabelecer prazos de entrega e condições 

de pagamento. Também passei a dar maior 
importância ao marketing pessoal e à formação 

de networking.”  
– Viviane Almeida

“Gostaria de, novamente, agradecer a todos da 
ABRATES pela iniciativa, por esse trabalho tão 

generoso. Como o William Cassemiro disse, não 
podemos ter essa ideia de que, “com o programa, 

estaremos formando concorrentes”, mas sim 
colegas que, bem instruídos e encaminhados, 
irão ajudar a fortalecer a profissão. Agradeço, 
em especial, à Adriana, por ser sempre muito 

solícita e atenciosa e por ter dado dicas cruciais a 
respeito do trabalho em agências. E claro, à Bete, 
que, mesmo a um oceano de distância, me ouviu, 

me indicou caminhos, riu comigo e me ensinou 
MUITO sobre a profissão. (Ela me disse que não 
achava que tinha sido uma boa mentora. Pois eu 

digo: ela é uma mentora EXCELENTE! )”  
– Maria Fernanda Rezende

Agradecemos a todos os participantes, especial-

mente aos nossos mentores, que são a alma do programa, 

sem eles, nada disso seria possível. Agradecemos 

também a disponibilidade dos nossos novos três 

coordenadores: Gisley Ferreira, Lídio Rodrigues e Sidney 

Barros Jr. Eles vieram renovar as energias do Comitê de 

Administração, que vai passar por novas alterações na 

sua formação. A Caroline Alberoni desligou-se em 

setembro; eu pretendo me desligar até o fim deste ano e 

a Monica Reis planeja sua saída após o encerramento 

dos pares do segundo grupo.

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. E tradutora técnica desde 1999 nas áreas de TI, marketing, 
medicina, engenharia, aviação, turismo e websites. E sócia, coordenadora pedagógica e professora do NLC, escola de cursos on-line para 
tradutores. Faz parte do Comitê de Administração do Programa de Mentoria da Abrates. Membro da Abrates e da ATA.

Contato: adriana@de-araujo.com

Founded in 2010 in Prague, Czech Republic, Memsource helps global companies translate and manage translations. 
Its flagship product, Memsource Cloud, is an API-enabled translation environment that supports over 50,000 users in 

their everyday translation needs: translation companies, corporate translation departments, and freelancers. Memsource 
Cloud includes translation memory, integrated machine translation, terminology management, and a free translator’s 

workbench. Memsource Cloud is unique for its high availability and scalability and has been recognized for combining 
robust performance with user-friendliness.
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ELUCUBRAÇõES SOBRE O 
VOLUME DE TRADUÇõES 
DE PORTUGUÊS NO 
BRASIL E A UTILIZAÇÃO DO 
MEMSOURCE. 
A língua mais falada no mundo

No mundo, atualmente, o inglês é a língua mais 

traduzida para outros idiomas, seguida de russo, alemão, 

francês e espanhol. O volume de traduções do e para o 

inglês é muito maior do que ocorre em outros idiomas. 

Talvez isso se deva ao fato de o inglês predominar na 

internet, sendo a língua de 50% das comunicações. Por 

ser o idioma mais utilizado na internet, o inglês acaba 

sendo uma ponte entre os outros idiomas.

Esse fenômeno se torna mais interessante frente ao 

fato de línguas como árabe e mandarim, que têm um 

grande número de falantes, serem menos utilizadas na 

internet do que o holandês, que tem um número de 

falantes muito restrito. Uma possibilidade para explicar 

tal curiosidade é que o holandês tem uma maior 

quantidade de ligações com outros idiomas, já que é 

traduzido para outras línguas com mais frequência11. 

Ao que tudo indica, línguas europeias, no geral, têm 

mais ligações umas com as outras e com outros 

idiomas não europeus do que línguas não europeias. É 

nesse contexto de língua europeia que encontramos o 

português, inclusive o português brasileiro. 

1 Informações extraidas de https://portuguesqs.wordpress.com/2015/01/08/qual-e-a-lingua-mais-influente-
do-mundo/ 

Traduções do português
O português, sem distinção de dialetos e 

regionalismos, é uma língua indo-europeia falada 

por 290 milhões, nativos e não nativos, traduzida 

para 11390 idiomas e de 74721 outros idiomas. É 

significativo notar que o português é mais expressivo 

quantitativamente como idioma de chegada do que 

como idioma de origem. Os principais idiomas de 

origem e destino são inglês, francês, espanhol 

e italiano, todos idiomas indo-europeus e mais 

especificamente latinos como o português2. 

Pares de traduções do português no 
Memsource

Havendo contextualizado o português no 

universo da comunicação mundial e da tradução, 

foco agora em sua utilização dentro de uma CAT tool 

específica, o Memsource. O Memsource, apesar de 

ainda pouco conhecido e utilizado por tradutores 

brasileiros, vem aos poucos ganhando mercado 

no Brasil, devido aos seus inúmeros benefícios. 

Deve-se ainda notar que mesmo com uma amostra 

pequena de usuários, as traduções realizadas com 

2 Informações extraidas de http://language.media.mit.edu/visualizations/books
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o auxílio do Memsource representam, no geral, o 

mercado mais amplo de tradução no Brasil, no qual 

o português se relaciona em maior número com 

outras línguas europeias, principalmente o inglês. 

A maior parte dos usuários do Memsource, ao utilizar 

o português como idioma de origem, 90% das vezes 

tem o inglês como idioma de chegada. Outros idiomas 

de chegada proeminentes são espanhol, italiano, 

alemão, grego, russo e francês. Quando o português é 

o idioma de destino, 82% das traduções são realizados 

do inglês. Os outros idiomas de origem com algum 

destaque são italiano, alemão, espanhol e francês.

Por que o inglês é a língua mais presente? 

Devemos nos questionar por que o volume de 

tradução do e para o inglês é tão predominante. A 

resposta parece óbvia. Como já foi escrito anteriormente, 

o inglês é a língua global atual par excellence. Como 

língua de partida e de chegada, o inglês é o idioma 

mais traduzido do mundo, e 50% das comunicações 

realizados na internet são feitas em inglês. 

No entanto, minha experiência no mercado 

demonstra que o grande volume de traduções de 

e para o inglês está relacionado não só ao fato 

de ele ser um idioma de chegada ou de origem, 

mas também ao fato de servir como ponte. Por 

exemplo, muitas embaixadas árabes em Brasília, 

quando precisam de uma tradução do árabe para 

o português, ou vice-versa, não contratam um 

tradutor que trabalha com esse par de idiomas 

devido à quantidade irrisória da oferta de tradutores 

profissionais de árabe-português-árabe. Desse 

modo, é frequente que enviem a tradução original 

do árabe para ser traduzida para o inglês por um 

tradutor que nem está localizado no Brasil e nem fala 

português, para que depois outro tradutor traduza 

do inglês ao português3. Algumas poucas vezes o 

inglês é substituído pelo espanhol.

No entanto, à medida que os tradutores notam 

a crescente demanda de traduções de línguas não 

europeias do ou para o português, há um aumento 

nos estudos dessas línguas, criando a possibilidade 

de o mercado de tradução desses idiomas crescer 

no Brasil, mesmo assim é difícil que o inglês-

português-inglês deixe de representar a maior 

porcentagem das traduções, pois ainda há grande 

espaço no mercado para que as traduções inglês-

português-inglês continuem crescendo.  

Volume de traduções do português no Memsource

Mesmo com a atual crise econômico-política 

pela qual passa o Brasil, há ainda grande potencial 

de crescimento para o mercado de tradução, pois 

o interesse do mercado e do público brasileiros 

continua voltado para a esfera internacional. Isso, 

juntamente com a popularização da plataforma 

Memsource, devido aos benefícios que oferece, 

gera um forte crescimento do uso do português 

na CAT tool tanto como idioma de origem como de 

destino. Em maio de 2016, foi realizada a tradução 

de 6,1 milhões de palavras do e para o português 

em textos completados pelos tradutores usuários da 

plataforma. Em agosto do ano passado, o volume 

era de aproximadamente 2,5 milhões de palavras.

O volume mais do que duplicou, o que é um bom 

motivo para usar o Memsource e para se manter 

ativo no Anúncios de trabalho (beta) 4, uma página 

que permite encontrar e oferecer trabalhos.

3 Pude verificar que o mesmo muitas vezes ocorre com textos em russo e chinês, que são traduzidos 
primeiro para o inglês para depois serem traduzidos para o português.

4 Em inglês, “Memsource job board”. Para obter mais informações sobre como utilizar a página de 
anúncios de trabalho, visite http://wiki.memsource.com/wiki/Job_Board

Por Jamila Jacob

Jamila Jacob é graduada em Ciências Sociais, com habilitação em Antropologia, pela Universidade de Brasília. Foi assessora na Embaixada 
de Omã trabalhando com o aprimoramento do intercâmbio da produção sociocultural no âmbito bilateral Brasil-Omã, onde a tradução de 
documentos, artigos, panfletos, entre outros, esteve constantemente presente. Acabou se apaixonando pela tradução e buscou se especializar na 

área. Hoje, tem na tradução a sua profissão. Contato: Mjacobjamila@gmail.com
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ENTREVISTA COM 
KIRTI VASHEE

Durante o VII Congresso Internacional de 

Tradução e Interpretação da Abrates, 

realizado em junho deste ano no Rio de 

Janeiro, tive o prazer de entrevistar Kirti Vashee, 

palestrante internacional convidado para falar sobre 

tradução automática, impressionando a muitos. 

Kirti é consultor e especialista em tecnologia da 

tradução. Antes de começar a trabalhar de forma 

independente, há cinco meses, trabalhou na Asia 

Online, empresa que tinha, originalmente, a visão 

incrível de traduzir a Wikipédia em inglês e outros 

conteúdos de código aberto para idiomas do sul-

asiático, a fim de criar conteúdo de conhecimento 

para esse público e direcionar o que eles chamam 

de information public (público de informações). 

De acordo com o entrevistado, foi um experimento 

com uma motivação ótima, mas que não funcionou 

comercialmente por falta de apoio do governo. A Asia 
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Online é hoje especialista em tradução automática.

Antes de trabalhar na Asia Online, Kirti Vashee foi 

vice-presidente de vendas e marketing na Language 

Weaver, pioneira no uso de tradução automática 

estatística. Kirti explica que a empresa foi uma das 

primeiras a criar essa nova forma de tecnologia 

automática, com o apoio financeiro do governo dos 

EUA, logo após os ataques do 11 de Setembro, com 

o objetivo de tentar entender a internet de forma 

mais clara. A Language Weaver também foi pioneira 

em muitos aspectos atuais da tradução automática 

estatística. A empresa foi comprada pela SDL e hoje 

faz parte da tradução automática da empresa.

Kirti Vashee é moderador do maior grupo 

de tradução automática (MT) do LinkedIn, The 

Automated Language Translation, com quase 5.000 

membros. Também tem um blog sobre tecnologia 

de MT, eMpTy pages, no qual fala sobre a área 

de tradução e como a tecnologia está causando 

rupturas e mudanças tanto para agências quanto 

para empresas. Kirti ressalta que a opinião que 

expressa no blog é pessoal e não é influenciada 

nem baseada em nenhuma ferramenta com o intuito 

de venda. Suas publicações são uma discussão, da 

forma mais objetiva possível, sobre os problemas 

enfrentados pela área em termos de eficiência e 

eficácia ao lidar com grandes desafios da tradução. 

O especialista em MT conta que o blog foi o motivo 

de ele ter sido convidado para o congresso, por 

Ricardo Souza (atual diretor da Abrates), que é 

seguidor de seu blog.

Após falar um pouco sobre o que já fez e faz, 

Kirti nos conta um pouco sobre suas impressões do 

congresso. Afirma ter ficado muito impressionado 

com o nível de interesse no tópico de MT pela 

comunidade brasileira de tradutores. Segundo o 

consultor em MT, ele abordou o tema há 10 anos e, 

inicialmente, até as agências eram relutantes, pois 

a MT estava longe de ser perfeita e sua qualidade 

era ruim, portanto, não despertava interesse. Muitos 

anos se passaram até as empresas de tradução se 

interessarem pelo assunto. Foi uma adoção lenta. 

Hoje, há várias empresas que usam algum tipo 

de ferramenta de MT, mas ainda de forma restrita 

e controlada. E os tradutores, infelizmente, não 

têm participado do diálogo com a comunidade de 

MT. Kirti destaca os diversos tópicos abordados 

nas palestras do VII Congresso, como análise de 

corpora, limpeza e preparação de dados, estratégias 

detalhadas de pós-edição (como usar ferramentas 

como expressão regular), além da ampla discussão 

sobre como fazer isso tudo de forma eficaz. Segundo 

ele, isso é incentivador, porque a tecnologia de MT 

precisa desse diálogo para evoluir cada vez mais 

e de forma rápida. Esse diálogo é importante para 

a discussão de um tópico que ainda gera muitas 

controvérsias.

Segundo o especialista, a experiência atual 

da maioria dos tradutores com MT é com pós-

edição. Se a MT for boa, os fuzzies serão de alta 

qualidade. Se a MT for ruim, a qualidade dos fuzzies 

também será ruim. É por isso que a experiência 

de grande parte dos tradutores é negativa. Sua 

experiência com MT não é boa; é ruim, repetitiva, 

fraca. Por isso, eles não veem vantagem em usá-la. 

No entanto, o entrevistado acredita que estejamos 

obtendo avanços. Kirti cita a evolução da empresa 

Lilt como exemplo, que tem uma solução de MT 

dinâmica e interativa. O tradutor pode adicionar sua 

própria memória e seus glossários, e a ferramenta 

aprende com as traduções do profissional e melhora 

continuamente. Segundo o consultor, a Lilt se tornou 

um assistente pessoal para o tradutor. Embora não 

esteja disponível em todos os idiomas, a ferramenta 

já está disponível para português brasileiro.

Kirti Vashee conta que, historicamente, os 

tradutores tiveram duas opções. Uma delas era 

usar um sistema com base em regras (como 

PROMT e SYSTRAN), tecnologia disponível há 

20 anos, mas que atualmente não proporciona 

https://www.linkedin.com/groups/148593/profile
https://www.linkedin.com/groups/148593/profile
http://kv-emptypages.blogspot.com.br/
https://lilt.com/
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margem de crescimento. Já no mundo estatístico, 

eram necessários grandes computadores, uma 

grande quantidade de dados, habilidades técnicas 

avançadas, tudo o que era inacessível aos tradutores. 

Atualmente, há alguns kits de ferramentas que 

permitem usar a tecnologia do Moses. Os tradutores 

podem usá-los, mas precisam entender o que estão 

fazendo. A opinião de Kirti é que, embora vejamos 

agências de tradução sofrerem com isso, elas não 

são opções ideais para os tradutores. Ferramentas 

como Lilt e outras semelhantes que virão são o 

futuro. Elas aprendem instantaneamente, são 

baseadas na nuvem, portanto, dispensam o uso de 

vários computadores; basicamente, é necessária 

apenas uma boa conexão com a internet, já que 

a ferramenta fica o tempo todo trabalhando de 

forma dinâmica. Ela faz cálculos sobre a tradução, 

oferece diferente opções, mas precisa de uma ótima 

conexão com a internet. Não pode ser, por exemplo, 

a internet disponível em locais públicos.

Segundo Kirti, para sistemas de MT estatística 

e até com base em regras, as línguas romanas 

tendem a ter um melhor desempenho em MT, 

portanto, a qualidade do resultado em geral, com 

algumas exceções, é melhor. Há alguns anos, o 

Google publicou uma avaliação dos idiomas usados 

pelo Google Translator (GT). O português brasileiro 

ficou em primeiro lugar, pois a quantidade de dados 

disponíveis no nosso idioma é muito grande. Para 

desenvolver seus sistemas de MT, o Google encontra 

dados paralelos e aprende com eles, reunindo o 

máximo de conteúdo da internet possível, mapeando 

o original com a tradução. Português e espanhol 

são as duas melhores línguas em MT por causa da 

natureza e da forma como a tecnologia funciona e 

do processo de aprendizado de MT estatística. Kirti 

ressalta que isso ocorre de modo geral e talvez 

ainda não sirva para o uso profissional, devido às 

tags ou outros detalhes com os quais tradutores 

profissionais precisam lidar. No entanto, no uso 

geral, por exemplo, se alguém quiser ler um site em 

português ou espanhol, é possível entender grande 

parte dele, melhor do que em japonês, por exemplo, 

idioma no qual a qualidade da MT não é tão boa. 

Tradutores profissionais, como na Espanha, sempre 

usam o GT para encontrar palavras ou acelerar a 

digitação.

O entrevistado conclui afirmando que as pessoas 

precisam entender que, ao trabalhar com MT, terão 

melhores resultados se trabalharem com um assunto 

específico, uma área de domínio, com memórias e 

glossários específicos da área, não de todas as 

áreas. Se mudarem a área constantemente, a 

qualidade da MT será inferior. Portanto, um conselho 

que Kirti dá para os tradutores é: criem e organizem 

a memória de seus principais clientes e construam 

um mecanismo de MT em ferramentas como o Lilt. 

Isso só tende a beneficiar o tradutor que, sem o 

envolvimento de agências, pode trabalhar 

diretamente com o cliente. 

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. 

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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Não importa se você está no mercado há muito 

tempo ou apenas começando a sua aventura 

no mundo da tradução. O segredo é não se 

acomodar e entrar em contato com possíveis clientes 

constantemente a fim de manter uma atividade 

sustentável. 

Pensando nisso, você escreve um e-mail atrás do 

outro na hora de se apresentar para futuros clientes 

ou manda um “olá” para aqueles que há tempos 

não procuram os seus serviços? Se você respondeu 

que sim, por que está perdendo tempo escrevendo 

e reescrevendo as mesmas informações cinco, 

quinze, cinquenta vezes por semana durante as suas 

iniciativas de marketing?

Como esta coluna está voltada para a produtividade 

do profissional de tradução e interpretação, a dica da 

vez é: crie modelos de carta de apresentação para 

agilizar esse processo de captação de clientes. 

Não tem segredo! Os seus dados não mudarão 

do dia para a noite, então comece a carta com uma 

apresentação geral (nome, combinação de idiomas e 

credenciais ou tempo de profissão) e deixe uma lacuna 

para indicar onde encontrou o contato do cliente (no 

site da empresa, num anúncio procurando tradutores, 

por recomendação de um amigo ou colega). 

Logo, vá direto ao assunto e explique como pode 

ajudar o cliente com os seus serviços linguísticos. 

Nessa parte entram dados sobre a sua experiência 

em determinada área – mas tenha cuidado para não 

mencionar nomes de clientes ou detalhes que não está 

autorizado a divulgar!

Conclua a carta mencionando o seu preço, as 

condições de pagamento e a sua média de produção 

(X palavras por dia, semana ou mês) para confirmar 

a sua disponibilidade. Tenha também uma assinatura 

padrão já criada no seu serviço de e-mail para indicar 

os seus dados de contato e aparecer automaticamente 

no fim da mensagem.

Caso tenha várias especializações, crie diversos 

modelos para ter um parágrafo redondinho sobre 

as suas experiências em cada área. O importante 

é só enviar detalhes que realmente interessem ao 

destinatário. Em outras palavras, se você se especializa 

em tradução médica, mas também traduziu alguns 

livros de ficção, não misture as bolas e crie dois 

modelos de carta diferentes para cada público-alvo.

Se você leu a coluna anterior, já sabe que eu 

recomendo a organização da rotina de trabalho. 

ORGANIZE-SE! 
Pare de escrever! Copie, cole e preencha as lacunas
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Então, olhe para o seu calendário no Google, a 

agenda de papel sobre a mesa ou o quadro de 

anotações na parede e marque um horário para se 

dedicar pelo menos uma vez por semana à captação 

de clientes. Com essas cartas-modelo prontinhas, 

tenho certeza de que a tarefa será muito menos 

entediante e você entrará em contato com muito 

mais clientes a cada “sessão de marketing” ou 

lembrará aos clientes antigos que continua disponível 

para novos projetos. 

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.

PAPO DE INICIANTE
Nesta edição, abordamos dois assuntos a pedido dos nossos leitores 
iniciantes: localização de jogos e tradução para dublagem. Nossos 
agradecimentos ao André Faure e ao Paulo Noriega que prontamente 
atenderam ao nosso pedido e responderam às dúvidas enviadas pelos 
nossos leitores.

Os desafios e oportunidades 
da Localização de Jogos

A bilionária indústria de jogos eletrônicos 

está nas manchetes. O interesse por seus 

profissionais, pelas somas enormes que 

transitam em seu ecossistema, e por seus eventos 

grandiosos cada vez mais com cobertura pela 

grande mídia mostram o potencial para quem se 

especializa neste mercado.

Como mídia narrativa, os jogos têm como um de 

http://rafalombardino.com/
Tools%20and%20Technology%20in%20Translation%20%E2%80%95%20The%20Profile%20of%20Beginning%20Language%20Professionals%20in%20the%20Digital%20Age
Tools%20and%20Technology%20in%20Translation%20%E2%80%95%20The%20Profile%20of%20Beginning%20Language%20Professionals%20in%20the%20Digital%20Age
http://bit.ly/ucsd-ttt
http://bit.ly/ucsd-ttt
http://www.rafalombardino.com/translations
http://ewordnews.com/
http://ewordnews.com/
http://brazilianshortstories.com/
http://bit.ly/T3-YouTube
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seus pilares fundamentais a localização. O modelo 

de distribuição física e regional está com os dias 

contados, enquanto que a distribuição digital (e 

portanto, global) cresce três dígitos ao ano. 

A pergunta que não quer calar nas rodas 

tradutórias é, claro, como fazer para entrar neste 

mercado. A resposta pode ser um pouco frustrante: 

você entra do mesmo jeito que entraria em qualquer 

outro mercado, entrando em contato com agência, 

clientes e fazendo a prospecção de você como 

profissional. 

Ao mesmo tempo, é importante que o profissional 

que quer se ater a este mercado saiba pelo menos 

o básico sobre jogos, jogabilidade, mercado e 

também sobre os tipos mais comuns de produtos 

e materiais. O que é um MOBA? MMO? Como são 

os tipos mais comuns de arquivos? Como lidar 

com registros e ajustes culturais? É claro que 

cursos e oficinas com especialistas ajudam, mas 

para começar é importante entender um pouco do 

riscado.

Acredito este ser um dos desafios fundamentais 

de quem quer trabalhar com games: entender a 

dinâmica dos projetos, as nuances linguísticas 

atreladas a um jogo, e ainda por cima esmerar-se 

na arte da localização. Não é tarefa simples.

CAT Tools são obrigatórias. As mais completas 

e líderes de mercado dão conta do recado, mas 

algumas agências utilizam ferramentas menos 

expressivas e alguns jogos, especialmente MMOs 

(Massive Multiplayer Online Games) às vezes 

possuem suas próprias interfaces de localização. 

Treinamento geralmente é fornecido neste caso.

Bom, vou me candidatar, no que devo atentar? 

Bom, pequeno(a) Padawan, tenha o básico em 

dia: habilidades linguísticas excelentes, uma boa 

CAT Tool na manga, e seu conhecimento de games 

debaixo do braço. Se conseguir descobrir o que 

esta ou aquela agência tem de projetos, os tipos de 

jogo, vale muito a pena estudar as características 

do produto, a linguagem da comunidade, e por aí 

em diante. 

Outra dica: não vá com muita sede ao pote. 

Comece com projeto pequenos e vá aumentando 

o volume. Assumir projetos grandes demais pode 

parecer uma oportunidade imperdível, mas pode 

mostrar-se uma faca de dois gumes.

Note que a indústria de localização de games 

se comporta como qualquer outra indústria, e as 

maiores empresas normalmente tem contratos com 

as maiores agências. Procure se informar quem 

são as grandes do segmento. Outra oportunidade 

são os desenvolvedores indies, existe sempre um 

projetinho precisando de ajuda e que pode gerar 

experiência (algo muito importante) e seu nome já 

pode aparecer em alguns créditos. Imagina se um 

deles vira sucesso mundial? É apostar e ver.

Como é perceptível, o mercado de jogos não é 

nenhum bicho de sete cabeças. As dicas gerais 

cabem para qualquer vertical de tradução: estude, 

especialize-se, tenha as ferramentas certas, 

qualifique-se, venda seu peixe. A coisa boa? Aqui o 

trabalho é sempre diversão. Então, dê a cara para 

bater e divirta-se! 

Por André Faure

André Faure conta com 18 anos dedicados ao mercado de games, o atual CEO da consultoria especializada em games GamePlan e ex-Diretor 
da GameHouse para a América Latina já passou por empresas como Microsoft, onde lançou mais de 100 produtos de games e home, Tectoy, 
onde foi Gerente Geral de Marketing e fundador da Tectoy Mobile e ainda já ocupou a função de Produtor Sênior da Aeria Games, lançando 

vários MMOs de sucesso. Já realizou diversas consultorias para gigantes do setor interessadas no Mercosul, é do conselho consultivo da 
Abragames e é considerado pela mídia especializada um dos principais especialistas deste mercado atualmente em atividade. Já localizou dezenas 

de títulos, desde após para as mais diversas plataformas, passando por games de console e PC e diversos MMOs com mais de 1 milhão de palavras.
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Qual é a diferença entre tradução para dublagem e 
legendagem? 

A dublagem envolve mais profissionais e etapas 

do que a legendagem. Nela, a tradução é a base 

de todo o processo posterior. Junto dos demais 

integrantes da cadeia profissional dos estúdios, 

como o diretor de dublagem e os dubladores, o 

tradutor para dublagem é apenas um dos agentes 

que ajuda a contar a história do seu filme ou desenho 

favorito em português. Já a legendagem, em geral, 

por haver apenas a figura do tradutor e dos revisores, 

acaba sendo menos extensa e menos cara.

Em relação à linguagem, é importante entender os 

objetivos dessas modalidades. A linguagem utilizada 

na dublagem precisa seguir a lógica da oralidade, 

isso significa que a tradução deve ser fluida e natural 

para ser interpretada pelos dubladores. Cabe ao 

tradutor captar, da melhor forma possível, o registro 

dos personagens no idioma original e realizar essa 

transposição para a nossa língua. Já a legendagem 

lida com o texto escrito e zela mais pela norma culta, 

mas isso ocorre, justamente pelo fato de haver a 

criação de legendas que serão lidas pelo público. 

Como é feito o trabalho? Existe uma ferramenta 
específica?

O texto para dublagem é uma espécie de roteiro 

criado no Microsoft Word, seguindo a formatação e 

modelo enviados pelos estúdios. Cada um tem o seu 

modelo, mas a essência é sempre a mesma. Além do 

arquivo em Word onde fará sua tradução, o tradutor 

recebe o vídeo da produção audiovisual que vai 

traduzir e um script com as transcrições das falas na 

língua de origem. Entretanto, a qualidade dos scripts 

pode variar; alguns são extremamente completos, 

enquanto outros podem estar incompletos ou até 

mesmo não condizer com a versão final do filme.

Como um tradutor pode se preparar para entrar 
nesse mercado? Existem cursos especializados?

Na verdade, a oferta de cursos especializados em 

tradução para dublagem beirava a escassez e isso 

impedia uma boa preparação para ingressar nesse 

mercado. Entretanto, esse cenário vem mudando. 

Nos últimos anos, começamos a criação de uma 

cultura voltada para a formação de tradutores que 

visam investir nesse segmento. 

Se existem diversos cursos que formam tradutores 

para atuarem na área de legendas ou na área literária, 

por exemplo, por que ainda não há cursos para formar 

bons tradutores para dublagem? Fico feliz ao ver que, 

mesmo ainda de forma tímida, há profissionais da 

TRADUÇÃO PARA 
DUBLAGEM
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Por Paulo Noriega

Paulo Noriega é tradutor do par de idiomas inglês-português especializado no campo de tradução para dublagem. Presta serviços de tradução 
para dublagem dos mais diversos gêneros para renomadas empresas do ramo, tanto do Rio de Janeiro quanto de São Paulo. Traduziu mais de 
250 horas de produções audiovisuais e é autor do blog Traduzindo a dublagem, um dos primeiros blogs brasileiros dedicado à tradução para 

dublagem.

área com iniciativas para formar uma nova leva de 

tradutores para dublagem, e a tendência é que essa 

oferta aumente cada vez mais. Falo por experiência 

própria e sem medo que o caminho começa com 

uma boa formação em um bom curso.

Onde consigo trabalho de tradução para 
dublagem? Qual é o perfil do cliente?

Não há muita diferença para as outras áreas da 

tradução. Após fazer um curso para ter uma base sólida 

e entender o que o mercado espera de você, chega o 

momento de prospectar clientes, que são os estúdios de 

dublagem do Rio de Janeiro e de São Paulo, eixo principal 

da dublagem no Brasil. Assim como nas demais áreas, 

o envio de currículos por e-mail é a forma principal para 

estabelecer esse contato inicial. Após essa abordagem, 

ou até mesmo realizando uma mais pessoal, como ir até 

os estúdios, o comum é que passem algum teste antes 

de começarem a enviar trabalhos remunerados. Outra 

abordagem é o tradutor fazer um curso de dublagem. 

Em geral, esses cursos são ministrados por veteranos 

da área e, ao fazer cursos com eles, o tradutor não só vai 

lapidar a técnica, como também vai ter a possibilidade 

de fazer um bom networking.

O mercado é de âmbito nacional, ou seja, os 

tradutores trabalham para os estúdios aqui do Brasil. 

Mesmo no caso dos tradutores de cinema que lidam 

com alguns profissionais das próprias distribuidoras, não 

configura um caso de cliente direto, já que ainda existe a 

figura do estúdio no processo, e os pagamentos não são 

feitos aos tradutores diretamente pelas distribuidoras.

Quais são os valores praticados para esse tipo de 
trabalho?

O tradutor ganha por minuto de vídeo rodado, 

independentemente da presença de falas. Mesmo 

com a existência da tabela do SINTRA, a dublagem 

é encomendada aos estúdios, e isso faz com que o 

tradutor fique restrito às tabelas propostas por eles, algo 

similar ao que ocorre com os tradutores que trabalham 

para agências ou para editoras, por exemplo. Os 

valores costumam ir de R$ 5 a R$ 9 por minuto, ao 

menos no Rio de Janeiro. No caso de cinema, o valor 

aumenta consideravelmente, podendo chegar a R$ 28 

por minuto, mas vale lembrar que esse é um segmento 

bastante restrito.

Como é o mercado de tradução para dublagem? Há 
muita oferta de trabalho? E há muita oferta de mão 
de obra?

O mercado de tradução para dublagem cresceu 

muito nas últimas décadas e os sinais desse 

crescimento estão à nossa volta. Basta observar o 

aumento de sessões dubladas nos cinemas, a maior 

presença de dublagens nos canais de TV paga e 

nos serviços de streaming como a Netflix. Para todas 

essas novas produções que estão chegando com 

opção de áudio dublado, a figura do tradutor para 

dublagem se faz presente, já que ele é a base de 

todo o processo. Portanto, pode-se dizer que esse 

segmento está bastante aquecido e em expansão, ou 

seja, há mercado sim para os futuros profissionais que 

desejarem se aventurar nessas águas. 

Entretanto, um aviso aos navegantes: ainda há 

um descompasso entre a quantidade de novas 

produções e mão de obra qualificada que entenda o 

funcionamento da nossa versão brasileira. Meu 

principal conselho é: não se aventure no mercado 

sem ter feito um bom curso. Especialize-se! Há 

espaço, mas é preciso se qualificar! 

https://paulonoriegablog.wordpress.com/
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Como ter um orçamento pessoal? (Principalmente 
um que funcione para freelancers!)

Apesar de alguns de nossos leitores serem 

assalariados, acho que posso afirmar que a maioria 

dos tradutores atua como freelancers, ou tradutores 

independentes. Já faz muito tempo que não sou 

assalariada, meu último holerite é do século passado...

ECONOMIA PELO LADO DA RECEITA
Como assalariada, eu ganhava pouco e não 

tinha quase nenhum dinheiro guardado. Mas com 

uma receita fixa, é mais previsível – você ganha, 

digamos, R$ 2 mil, e deve procurar economizar e 

investir no mínimo R$ 200 por mês. Se conseguir 

mais, maravilha. Guardar de 10 a 20% da receita 

mensal/anual é uma boa medida, recomendada por 

muitos consultores financeiros.

Para quem é freelancer, já complica um pouco. 

Por um lado, muitas vezes ganhamos bem mais 

do que se fôssemos assalariados – e deveríamos 

ganhar mesmo, afinal, somos responsáveis por 

nossa assistência médica, férias, 13º salário, FGTS, 

provisão para aposentadoria – caso desejemos 

espelhar nossa remuneração no que os assalariados 

recebem. Por outro lado, nossa receita é variável, o 

que nos obriga a ter mais disciplina e organização.

Podemos adotar várias estratégias: pode ser um 

percentual de cada trabalho (calculando como se 

fosse um “imposto”, mas este é para nós mesmos, 

que delícia!), do resultado mensal ou, ainda, do 

resultado anual. 

A economia anual pode ser da seguinte forma: você 

pode definir que quer guardar R$ 6 mil por ano (R$ 

500 por mês), por exemplo. Num determinado mês, 

houve um contratempo e você não conseguiu separar 

esse valor, ou você enfrentou 3 meses de secura, com 

poucos trabalhos. Anote na sua planilha que você deve 

aquele dinheiro para você mesmo. O importante nessa 

sua estratégia seria conseguir guardar R$ 6 mil/ano.

ECONOMIA PELO LADO DA DESPESA
Agora, muitos podem dizer “Ah, mas mal consigo 

pagar minhas contas, como vou guardar dinheiro?”. 

Certo, vamos pensar no lado da despesa. Já 

SEU DINHEIRO
Neste segundo artigo, vamos começar pelo começo. Orçamento, fazer sobrar 
dinheiro para investir
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mencionei algumas coisas na edição anterior e vou 

aprofundar. Analise sua vida, suas despesas. 

-  TV a cabo: quando eu assinava o serviço, 

costumava assistir a quatro ou cinco canais. 

Tem tanto repeteco e reprise... Cheguei à 

conclusão que os quase R$ 200 por mês que 

eu pagava não valiam a pena. Tenho uma 

TV Smart, fiquei com Netflix e YouTube, que 

têm muito material nos gêneros que eu gosto. 

Cortei uma despesa de R$ 200.

-  Telefone fixo/celular: analise seu perfil 

de uso. Precisa mesmo ter o telefone fixo? 

Para mim, foi assim: meu telefone fixo deu 

problema, a empresa foi à minha casa umas 

três vezes, não conseguimos resolver, decidi 

cancelar o serviço. A maioria dos meus 

clientes já me ligava apenas no celular (e no 

Whatsapp). Seu celular precisa ser pós-pago? 

Eu uso um plano chamado Plano Controle, 

pago um extra de internet, ponto. Você tem 

família grande? Verifique com as empresas 

se os planos familiares atenderiam bem e se 

têm uma boa relação custo/benefício. Avalie 

os serviços que você já tem. Por exemplo, o 

Skype – você pode colocar uma graninha lá e 

funciona muito bem para ligar para telefones 

fixos – uso muito, a qualidade costuma ser 

ótima e é bem barato. E como assino o Office 

365 anual (comprei aquele que tem licença 

para 5 usuários), ainda tenho direito a 60 

minutos no Skype por mês.

-  Internet: aqui eu já sou a favor de gastar 

mais. Afinal, com uma boa internet, seu 

Skype e Whatsapp funcionarão bem. Também 

já falei com clientes e amigos ligando pelo 

Messenger do Facebook –é ótimo. Há 

alguns anos, percebi que se eu mudasse de 

empresa (saí da Net para a VivoFibra), teria 

um plano muito melhor de internet, com um 

aumento mínimo no valor mensal.

-  Combos: você usa os combos de alguma 

empresa? Faça as contas para ver se vale a 

pena. Eu nunca gostei de combos.

-  Tarifas bancárias: pesquise, avalie. Quem 

tem conta pessoa jurídica não consegue 

escapar, mas a pessoa física pode ser 

aquela conta digital. Isso eu ainda preciso 

mudar, meu gerente me deu uma canseira e 

venceu a batalha. Mas voltarei a esse ponto 

e pretendo ter minha conta digital em breve. 

Não uso talão de cheques há anos, faço tudo 

pela internet, não tem por que pagar muito.

Só de cortar a TV a cabo e o telefone fixo – serviços 

que não me fizeram falta – passei a economizar 

quase R$ 300 por mês. Meu raciocínio é sempre 

tentar utilizar ao máximo um serviço que eu já precise 

pagar. Por exemplo, plano de internet é parte da 

cesta básica da vida moderna, né? Principalmente 

para nós, tradutores. Então, prefiro pagar um plano 

melhor (o meu Vivo Fibra é de 50 MB, pago por 

volta de R$ 85), pois com isso eu posso ter um bom 

streaming (Netflix e YouTube) e também baratear a 

telefonia (usando Skype e Whatsapp e só usando a 

franquia do celular quando necessário). A mesma 

coisa com o Office 365 – é básico para mim, vou ter 

que pagar mesmo, se ainda tiver uma vantagem de 

uso (como o Skype), é uma lindeza.

JÁ FIZ TUDO ISSO, ADRIANA... MAS NÃO 
RESOLVEU...

Seu orçamento já está bem enxuto, mas você 

sempre sai com os amigos ou pega um cineminha com 

aquela pipocona maravilhosa (que custa mais do que o 

filme!)? Não compre a pipoca, por exemplo, deixe para 

comer em casa... ou faça uma sessão de cinema na sua 

casa. Deixe de ir ao barzinho uma vez por semana. Nem 

sei quanto se gasta em barzinho, pois não faz parte da 

minha rotina há muito tempo. Faça uma reunião com os 

amigos em casa, ao estilo “cada um leva uma coisa”.
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Mas você pode pensar: “Ah! Mas, Adriana, R$ 

200 ou R$ 300 por mês não dão pra nada...”

Esse assunto fica para o próximo número!

Tem alguma dúvida? Sugestão de temas? Por 

favor, escreva para revista@abrates.com.br com 

FINANÇAS na linha de assunto. 

Por Adriana Caraccio Morgan

Adriana Caraccio Morgan é especializada em tradução jurídica e de finanças, tradução para dublagem e legendagem, TPIC inglês/português 
(n. 543, Jucesp). Antes de abraçar a carreira de tradução, trabalhou por sete anos em banco internacional. Interessa-se muito pela área de 
finanças pessoais, e acha fundamental que cada um “cuide de si”, sem contar com a aposentadoria pública. Já palestrou a respeito do tema e 

deseja ajudar a preparar quem quer que seja a ter as rédeas de sua vida financeira nas mãos. Dinheiro e liberdade. Casada e mãe, adoraria ter 
mais tempo para sair fotografando por aí.

Tem sido cada vez mais comum lermos avisos 

indicando que algum (grande) serviço teve 

milhares de senhas vazadas na Internet. 

Senhas de banco, das redes sociais, de e-mails, 

senhas e mais senhas. Nossas informações e contas 

estão todas protegidas por senhas e a facilidade com 

que esses dados podem ser subtraídos nos obriga a 

ter senhas de todas as formas e combinações.

Todos os anos, grandes portais de segurança 

mostram as combinações mais usadas: God, Deus, 

eumesmo, 123456, datas de nascimento, números 

de telefones e até placas de automóveis têm sido 

usados como senhas. Acredite: o uso de qualquer 

uma dessas senhas indica que seus dados não 

estão protegidos. Não mesmo!

É assustador ver senhas tão frágeis sendo 

utilizadas para guardar informações de toda sorte. 

Especialmente daquele texto cujo cliente exigiu a 

assinatura de um calhamaço com o título NDA (ou 

Contrato de confidencialidade) e até dinheiro. E só de 

pensar nessas duas últimas situações é o suficiente 

para sentir um frio na espinha, não é mesmo?

O principal conselho para quem quer senhas fortes, 

ou seja, combinações praticamente inquebráveis, é 

usar as dicas que damos abaixo:

1) Escolha senhas fáceis de lembrar;
2) Combine minúsculas, maiúsculas, caracteres 

alfanuméricos e símbolos;
3) Evite palavras reais;
4) Evite reciclar senhas;

BITS 
Senhas seguras, assunto que causa pânico em 
alguns ou é ignorado por outros.
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5) Nada de senhas óbvias;
6) Sua conta, sua senha. Não compartilhe;
7) Antivírus (e firewall) para proteger o computador 

de um possível roubo de senhas;
8) Uma senha para cada conta;
9) Não salve senhas em um arquivo de texto fácil de 

ser visto ou subtraído;
10) Achou difícil seguir o que está acima? Talvez seja 

a hora de considerar um gerenciador de senhas!

Um exemplo de senha forte:

Vamos usar, neste exemplo, a palavra celular. São 

apenas 7 caracteres, todos alfabéticos. Uma senha 

fácil de quebrar, certo? Agora, obedecendo ao que 

foi dito acima, pode se tornar algo como: $c31u1aR

O site testedesenha.com.br, que verifica se uma 

senha é realmente segura, deu pontuação de 5% 

para a primeira combinação, com o nome celular. Já 

$c31u1aR teve pontuação de 85%! Um salto, não?

A questão talvez seja lembrar destas senhas 

quando necessário. Talvez seja o momento de 

indicar gerenciadores, que tanto geram quanto 

gerenciam senhas.

São diversos os gerenciadores por aí, dos 

gratuitos aos pagos, há extensões para navegadores, 

plug-ins, programas, enfim, tudo para facilitar a vida. 

Aqui separamos quatro serviços para ajudar quem 

precisa de boas senhas e quer gerenciar apenas 

uma (a do gerenciador).

Nome Formato Preço Plataforma

LastPass Extensão, programa e aplicativo Grátis/pago Multiplataforma

KeePass Programa e aplicativo Código aberto Multiplataforma

PasswordBox Extensão e aplicativo Grátis/pago Multiplataforma

Roboform Extensão, programa e aplicativo Grátis/pago Multiplataforma

A maioria dos programas e serviços acima conta 

com:

* Senha mestre – senha única, no aplicativo ou na 

extensão, para gerenciamento das outras senhas.

* Gerador de senhas – permite gerar senhas fortes 

com mais de 10 caracteres, incluindo maiúsculas, 

minúsculas, números, símbolos, sem repetição, 

palavras pronunciáveis etc.

Bem, considerando a quantidade de recursos 
que os programas acima apresentam, quem sabe 
não chegou a hora de confiar suas senhas a um 
gerenciador de senhas?

Backup. Como você salva seus preciosos arquivos?

Backup, ou cópia de segurança, é um dos 

principais procedimentos para quem trabalha com 

muitos documentos. É algo que deve ter procedimento 

fácil e também estar sempre à mão quando preciso. 

Há diversas formas e tipos de backups, desde 

o total, passando pelo incremental até o espelho e 

arquivamento. No total, como o nome diz, é aquele 

onde todos os arquivos são guardados todos de 

uma única vez. No incremental são guardados 

arquivos mais novos ou maiores em comparação 

com os que já estão na pasta de destino – a pasta 

de backup.

Há ainda o espelhamento, que mantém cópia 

sempre fiel da pasta de origem e o arquivamento, 

que mantém versões diferentes do mesmo arquivo e, 

mesmo que algum arquivo seja apagado da pasta de 

origem, sempre haverá uma cópia daquele arquivo 

na pasta de destino.

É bom ressaltar que, para quem precisa de 

confiança nos backups, é importante manter cópias 

em locais distintos. Muitas empresas mantêm cópias 

em lugares físicos distintos, pois se houver algum 

tipo de acidente em um dos locais, haverá uma ou 

mais cópias seguras em outros locais. 
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Algumas dicas:

* Salve seus backups em pelo menos 3 locais distintos, 

sendo um deles um pendrive ou cartão de memória, o 

que confere fácil transporte em caso de viagem.

* Ao instalar programas de serviço de armazenamento 

em nuvem, como Dropbox, uma pasta é criada 

(e compartilhada com o serviço). É um bom lugar 

para salvar backups também, uma vez que essa 

pasta será sincronizada com frequência e pode ser 

acessada de qualquer lugar.

* No HD externo, uma boa opção é criar pastas 

separadas por datas para cópias completas da 

pasta com documentos ou mesmo um espelho do 

HD inteiro. Isso pode economizar muito tempo em 

caso de pane no computador e garantir uma rápida 

restauração de dados e programas.

Nome Preço Plataforma

Easeus Todo Backup Free Gratuito Windows

FileFort Backup Gratuito Windows e macOS

CrashPlan Gratuito Windows e macOS

Cobian Backup Gratuito Windows

Nome Preço Plataforma

Any.DO (listas) Gratuito Chrome, Android e iOS

 Boxer (e-mail) Gratuito Android e iOS

Brewster (contatos) Gratuito Android e iOS

Doodle (eventos) Gratuito Android, iOS e Web

Aplicativos para produtividade

A cada dia que passa fazemos mais coisas com o 

mesmo tempo de sempre. Se não houver um mínimo 

de organização é muito provável que nos percamos 

em um piscar de olhos.

Muitos aplicativos têm surgido para facilitar 

nossas vidas, ajudando a organizar e a otimizar 

tempo, atribuições, decisões, afazeres, agendas e 

tantos outros elementos de nossa vida pessoal e 

profissional. Aqui estão alguns:

A chegada de cartões de memória e pendrives 

de grande capacidade ajuda nessa tarefa, sem 

ocupar espaço. Quem se recorda de ter pinos de 50 

CDs/DVDs com cópias e mais cópias de segurança 

de arquivos por anos a fio? [OK, entreguei a idade. 

Tudo bem. Risos.]
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Na internet há diversos tutoriais e videoaulas que 

falam sobre o uso e oferecem dicas de todos os 

programas e aplicativos indicados acima. 

Que tal aproveitar para organizar mesa, celular e 

computador de uma vez?

Projeto notebook com TRÊS telas!

Quem tem desktop já deve ter ouvido falar em 

video wall, entre outras coisas legais feitas com 

mais de dois monitores. Para laptops, infelizmente, 

mesmo contando com duas saídas, uma VGA e 

uma HDMI (as conexões de vídeo mais comuns) 

elas não funcionam simultaneamente. Ou seja, dá 

para conectar mais um monitor, além do monitor do 

próprio laptop. Certo? Errado!

Fácil de ser encontrado na internet e nas 

melhores casas do ramo, há um conversor USB x 

VGA que permite conectar um monitor VGA em uma 

porta USB em seu laptop! O resultado? Mais uma 

tela para jogos, navegação, câmera de segurança, 

vários glossários abertos, enfim, o céu é o limite. 

Mas tenham cuidado! Trabalhar com mais de dois 

monitores é altamente viciante!

Resumidamente falando, o conversor vem com 

programa e driver (funciona no Windows 10!) permite 

estender os dois monitores externos. Imagine dois 

monitores de 20 polegadas como área de trabalho 

estendida do monitor de seu laptop? O mouse 

percorre normalmente os três monitores, pode-se 

arrastar itens entre eles e muito mais. 

A imagem acima mostra um pouco como fica 

este sonho.

IFTTT (automatização) Gratuito Android, iOS e Web

Prezi (apresentações) Gratuito Android, iOS e Web

Pushbullet (notificações) Gratuito Windows, Apple e Android

Evernote (listas e notas) Gratuito/Pago Windows, Apple e Android
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Por Sidney Barros Jr.

Sidney Barros Junior é tradutor técnico desde 1999 e intérprete de acompanhamento desde 2012. Especialista em ferrovias, engenharias 
(mecânica e elétrica), TI, Internet, entre outras áreas. Leciona no NLC (modulo de Tradução para Engenharias – a distância), é palestrante, 
professor de ESL, Coordenador do Projeto de mentoria da ABRATES, Caminho das Pedras, além de manter o grupo Tecnologia e Tradução no 

Facebook e o site/blog sbj.trd.br. É associado ABRATES e ATA.
Contato: sidney.barros@gmail.com

"Participo dos congressos da ATA desde 

2009 e tenho aprendido muito com os colegas 

de profissão. Desde 2013, passei a apresentar 

tópicos variados sobre tecnologia na tradução 

e tradução editorial. É ótimo contar um pouco 

sobre o que eu aprendi para que outras pessoas 

possam usar as dicas no seu trabalho e evitar 

dores de cabeça ao não cometer os mesmos 

erros que eu cometi. Sempre dá para conhecer 

gente nova, trocar informações, rever os amigos 

CONGRESSO DA ATA – 
INSIDER’S VIEW
O Congresso da ATA (American Translators Association) acontece todos 
os anos nos Estados Unidos. O evento deste ano foi em San Francisco, no 
início de novembro. Dois dos nossos colegas, Rafa e Marsel, compartilharam 
conosco um pouco do que viram por lá.

Vista do hotel Hyatt Regency para a área Embarcadero, com a ponte para Oakland ao fundo.
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Os intérpretes Cris Silva, Marsel de Souza e Giovana Boselli mostrando o guia "How To Get It Right: Interpretation", 
que é distribuído pela ATA e foi localizado por eles para o Brasil. A apresentação foi feita durante a reunião anual da 

Portuguese Language Division, presidida pela administradora Mirna Soares e a assistente Érika Lessa.

e fazer contatos profissionais com possíveis 

clientes e colaboradores. O evento serve de curso 

intensivo para quem está começando e um tipo de 

reciclagem de conhecimentos para quem já está 

na profissão há algum tempo. Recomendo demais 

a participação de tradutores novatos e experientes 

para melhorar ainda mais as condições do ramo 

de tradução e interpretação no mundo inteiro."

Rafa Lombardino, Certified Translator

“Como sempre, a ATA nos brinda com um 

impressionante menu de palestras que tratam de 

inúmeras vertentes da tradução e interpretação, e 

continua como o padrão ouro mundial dos eventos 

de T&amp;I com ênfase na prática profissional.

Aqui vão minhas impressões das apresentações 

a que assisti. Na véspera do congresso, agora 

chamada de “Advanced Skills and Training Day”, 

tive a felicidade de conferir o curso “Rethinking 

Your Simultaneous Interpreting Delivery”, ministrado 

por Barry Olsen, professor do MIIS. Além das boas 

dinâmicas de grupo, tivemos dicas valiosíssimas 

sobre o bom uso dos equipamentos.

Duas palestras me chamaram muito a atenção: 

&quot;Get More Clients: Growing Your Freelance 

Translation Business Through Referral Selling&quot;, 

em que a exímia palestrante Maryam Abdi deu 

várias dicas para a conquista de novos clientes por 

intermédio de clientes existentes, e &quot;Future 

Tense: Where will Artificial Intelligence and Improving 

Technologies Take Us in 10 Years?, em que Jay 

Marciano mostrou de forma bastante didática como 

as máquinas aprendem, e postulou que os tradutores 

e intérpretes humanos, em vez de serem substituídos 

no futuro, terão suas funções multiplicadas e serão 

cada vez mais importantes.

Foi uma pena que este ano as palestras não 

tenham sido gravadas e assim não haverá o CD-ROM 

do congresso, que nos permite “voltar” ao congresso 

para conferir tantas outras apresentações. Tomara 

que volte em 2017.

E agora ficamos na expectativa para o Congresso 

da Abrates em 2017, o padrão ouro dos eventos do 

gênero no Brasil!”

Marsel Souza, intérprete de conferência e tradutor
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Para quem não é da área de interpretação, 

a profissão de intérprete parece quase 

impossível, algo mágico. O intérprete escuta e 

fala quase ao mesmo tempo, duas tarefas que são 

quase impossíveis. Mas também precisa entender o 

conteúdo e reproduzi-lo em outro idioma de forma 

correta, idiomática, interessante e, ainda, em um 

piscar de olhos!

Hoje em dia há cada vez mais cursos que 

preparam intérpretes para o mercado de trabalho. 

Apesar da aparente magia que produzimos “na 

cabina”, há técnicas e práticas comprovadas para 

capacitar o profissional. 

Além de cursos profissionalizantes, há também 

a possibilidade de obter uma formação acadêmica.

No nosso mundo globalizado, os estudantes 

de interpretação podem ir muito além dos cursos 

presenciais e optar por cursos à distância, mesmo 

no exterior. Uma dessas opções é o Mestrado de 

Intepretação de Conferência na Escola de Glendon, 

Universidade de York, em Toronto, Canadá.

Nesta edição, conversamos com o coordenador 

do curso e duas alunas que se formaram nesse 

mestrado recentemente.

O campus de Glendon, na Universidade de 

York, foi fundando em 1966 e é completamente 

INTERPRETAÇÃO
Mestrado em Interpretação de Conferência no Canadá: uma boa 
oportunidade para estudar em uma excelente universidade e aproveitar para 
viver um tempo em um país amado por muitos
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bilíngue, onde o francês e o inglês, os dois idiomas 

do Canadá, são igualmente representados. Além 

dos cursos que preparam os alunos para o serviço 

público no Canadá e outras áreas onde o domínio 

do inglês e francês é fundamental, o campus já 

oferecia um mestrado de tradução. O mestrado de 

interpretação foi fundando em 2011. 

Andrew Clifford, coordenador do Mestrado de 

Interpretação de Conferências, foi contratado como 

professor no Curso de Tradução em 2008, quando a 

universidade já contemplava a possibilidade de criar 

um mestrado de intepretação. A experiência de Clifford 

como intérprete profissional foi instrumental nessa 

jornada. Em 2009, Andrew conseguiu um financiamento 

do governo canadense para montar um mestrado de 

interpretação. A princípio, o governo federal apoiou 

apenas disciplinas em inglês e francês, as duas línguas 

oficiais do país. Porém, em 2011, Andrew conseguiu 

financiamento do governo da província de Ontário para 

estabelecer cursos em outros idiomas. Os primeiros 

alunos ingressaram no mestrado em setembro de 

2012. Atualmente, o mestrado pode acomodar alunos 

nos idiomas inglês, francês, mandarim, espanhol, 

português, árabe, russo e alemão.

Metáfrase: o que diferencia o MCI de outros 
mestrados?

Andrew: Para mim, o MCI da Glendon tem três 

características principais que o diferenciam de 

outros cursos. A primeira é que o ano inicial do 

curso é completamente online, com aulas ao vivo 

via videoconferência. Isto nos dá a liberdade de 

recrutar alunos e instrutores de qualquer lugar do 

mundo, além de dar a nossos alunos o benefício de 

se familiarizar (e trabalhar confortavelmente) com 

plataformas online e interpretação remota. 

A segunda é que os alunos do nosso primeiro ano 

têm sua carga horária dividida em componentes de 

interpretação médica, jurídica e de conferências, o 

que dá a eles um panorama enorme das diferentes 

vertentes da interpretação em múltiplas configurações 

de trabalho. Eles saem do primeiro ano do programa 

com um conjunto de habilidades sem paralelo.

E por último, nosso programa prepara os alunos 

para uma vasta gama de mercados de intepretação. 

Temos instrutores que trabalham como intérpretes 

para o governo do Canadá, ONU, Comissão 

Europeia, Parlamento Europeu, Organização dos 

Estados Americanos, Corte Criminal Internacional 

e outras instituições, o que permite a nossos 

mestrandos se expor às realidades da interpretação 

em todas estas organizações. 

Mas talvez o aspecto mais importante do 

curso é que nossos professores são profissionais 

extremamente dedicados, que realmente vão 

além para formar nossos alunos. A interpretação é 

muito difícil e pode inclusive ser um baque para o 

ego de muitos, mas nunca nos esquecemos que 

estamos trabalhando com seres humanos que têm 

sentimentos, esperanças e aspirações. 

Metáfrase: Que conselho você daria aos futuros 
intérpretes?

Andrew: Treinar para se tornar um intérprete de 

conferências é como treinar para se tornar um atleta 

olímpico. Você quer poder exibir um desempenho 

fantástico mesmo quando estiver tendo um dia difícil, 

e a única forma de atingir este nível de preparação é 

com horas e horas de prática informada e deliberada. 

A Érika Lessa, intérprete brasileira, foi uma das 

primeiras alunas de português do curso. Intérprete 

experiente no mercado brasileiro, a Érika nos conta 

por que optou por fazer um mestrado, e ainda mais 

no exterior.

Metáfrase: Por que você, uma intérprete profissional 
já estabelecida no mercado, decidiu cursar um 
mestrado? O que agrega no seu currículo?

Érika: Desde muito nova eu sabia que queria 

um mestrado, mesmo antes de escolher qual curso 
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fazer na faculdade. Quando concluí a licenciatura 

em Letras, depois de sete anos de magistério, decidi 

me tornar intérprete, o que já era coisa demais para 

administrar. Adiei meus planos. Alguns anos depois, a 

vontade de estudar algo de forma mais intensa voltou 

a bater à minha porta. Como não há mestrados em 

interpretação de conferência no Brasil, eu teria que 

adaptar algum na área de linguística. Vivia dizendo a 

mim mesma que ia fazer, mas não me mexia muito. No 

fundo sabia que não daria conta de fazer um mestrado 

em algo pelo qual eu não fosse completamente 

apaixonada. E não deu outra: foi um desafio enorme. 

Muitas vezes duvidei da minha capacidade. Persisti. 

Treinei. Assisti aulas de línguas que nem falo. Superei 

medos e frustrações. Tive professores fantásticos. 

Assim, desenvolvi habilidades que hoje me permitem 

oferecer aos meus clientes um trabalho muito mais 

completo, de qualidade. 

Metáfrase: E por que um mestrado no Canadá?

Erika: Foi o Canadá que me escolheu já que não 

são muitas as opções de mestrado em interpretação 

de conferência na minha combinação linguística: 

português A, inglês B e espanhol C. E que bom que me 

escolheu! É um país fantástico de pessoas fantásticas.

Metáfrase: O que foi o mais legal do curso e o que 
foi o mais difícil?

Érika: Fiz parte da primeira turma do programa 

e sabia que essa decisão viria acompanhada de 

alguns ajustes ao longo do percurso. Aliás, um 

curso (e um profissional) que se preze está sempre 

se reavaliando e melhorando. Mas o programa teve 

muitas coisas inesquecíveis. Destaco a possibilidade 

de ter aulas com profissionais que, além de 

excelentes intérpretes, são instrutores de renome 

internacional. Outro ponto maravilhoso foram as 

visitas às instituições internacionais empregadoras 

de intérpretes. Poder interpretar naquelas cabines, 

ser ouvida e receber comentários dos intérpretes 

da Organização dos Estados Americanos e 

Parlamento Europeu e Comissão Europeia foram 

ricas experiências que guardo com muito carinho. 

O mais difícil é treinar, estudar e persistir quando 

você tem a sensação de que nunca vai conseguir 

ser bom o suficiente. A interpretação tem esse poder. 

Ela arranca você da sua zona de conforto. Técnica 

de interpretação, todo mundo é capaz de aprender. 

Superar os limites psicológicos é complexo porque 

envolve todas as suas experiências de vida, a forma 

como você se vê, id, ego e superego... um prato 

cheio para os terapeutas.

Metáfrase: Qual conselho você daria para quem 
está pensando em fazer um mestrado?

Érika: Tenho um conselho para quem quiser 

ser intérprete, seja no mestrado ou não. Persista. 

Não espere acordar um dia, depois de 200 horas 

de aula, e se sentir possuído pela força divina da 

interpretação. Não é assim que acontece. Precisa 

treinar, errar, voltar, refazer. É um processo.

Por último, conversamos com Fannie St-Pierre-

Tanguay, canadense que cresceu na província 

francófona de Quebec. Depois de concluir o mestrado, 

Fannie foi contratada como intérprete parlamentar na 

Assembleia Legislativa da Província de Ontário.

Metáfrase: Como é crescer em um pais bilíngue?

Para falar a verdade, não foi muito diferente de 

crescer num país monolíngue. Eu venho de Quebec, 

a província francófona do Canadá. Meu pais só falam 

francês, e eu cresci em uma comunidade que falava 

exclusivamente francês também. Minha formação 

escolar foi em francês, e o inglês ensinado na escola 

era extremamente básico. Só me tornei fluente em 

inglês quando já estava na universidade. 

As instituições canadenses são bilíngues, mas 

as pessoas não necessariamente são fluentes em 

ambos os idiomas – é por isso que precisamos de 

intérpretes! 
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Metáfrase: Com tantos cursos no mercado, por que 
você decidiu fazer um mestrado e por que escolheu 
o MCI?

Fannie: Meu interesse era especificamente em 

estudar interpretação de conferências, e a maioria 

dos cursos na área só cobrem interpretação 

comunitária (médica e jurídica). Meu objetivo era 

participar de um programa que um dia pudesse me 

levar a trabalhar como intérprete de conferências 

em um órgão internacional, e queria estudar no nível 

mais alto possível para alcançá-lo. 

Outro fator importante é que o MCI da Glendon 

é um programa relativamente novo, portanto, com 

o potencial para ser o que nós quisermos que ele 

seja! Como parte da primeira turma do curso, tive a 

chance de ajudar a moldar o programa, e adoro me 

envolver a fundo com tudo o que faço.

Metáfrase: você hoje atua como intérprete na 
Assembleia Legislativa. Pode nos contar um pouco 
sobre o seu trabalho?

Fannie: A Legislatura Provincial de Toronto se reúne 

de segunda a quinta-feira, e as diárias costumam 

ser extensas. Nossa equipe provê interpretação 

simultânea das discussões no Plenário e de algumas 

das reuniões das comissões parlamentares. A 

interpretação também é disponibilizada ao vivo no 

canal parlamentar local (o Parliamentary TV Channel) 

e via webcast. Todos interpretamos nas duas 

direções, embora algo em torno de 95% do nosso 

trabalho seja do inglês para o francês. Trabalhamos 

em duas equipes (de três intérpretes cada) que se 

alternam semanalmente entre a cabine do Plenário e 

a da Sala das Comissões. 

Quando trabalhamos no Plenário, interpretamos 

tanto as discussões regulares de projetos de lei quanto 

outros eventos mais complexos, como os Períodos 

de Questionamento, Declarações Parlamentares, 

Moções, Petições, Declarações Ministeriais etc. Nos 

Comitês, podemos acabar interpretando consultas 

públicas, análises cláusula-por-cláusula de projetos 

de lei, estimativas fornecidas por ministérios e 

similares. Às vezes também precisamos viajar, ainda 

que dentro da província de Ontário, quando os 

comitês vão a outros locais para realizar consultas 

públicas. Eu particularmente gosto bastante dessas 

viagens a trabalho. 

Metáfrase: Se você pudesse dar algum conselho 
para quem está pensando em fazer um mestrado 
em interpretação, o que diria?

Fannie: Fazer um mestrado em interpretação 

é um projeto extremamente intenso. É necessário 

estar disposta(o) a dedicar seu tempo e esforço 

completamente ao estudo da interpretação. E eu 

diria que vai além: interpretação é uma escolha de 

vida. Você precisa ser intelectualmente curioso, estar 

disposto a aprender, e ter sempre em mente que o 

Mestrado é só o início da sua curva de aprendizado. 

Se você quer ser intérprete, comporte-se como 

uma. Leia os jornais, seja curioso, tenha disciplina, 

mantenha um estilo de vida saudável. São coisas 

que certamente ajudarão em seu progresso quando 

iniciar seus estudos de interpretação. 

Para saber mais sobre o Master of Conference 

Interpreting na Glendon, visite: http://www.glendon.

yorku.ca/interpretation/

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.
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Nesta edição, conversei com Silvio Picinini, 

responsável pela tradução de máquina para 

português brasileiro no eBay, com um volume 

diário de cerca de oito milhões de palavras. Falamos 

um pouco sobre a trajetória dele e o interesse por MT, 

o trabalho no eBay como Language Specialist, os 

desafios e vantagens ao fazer uso dessa tecnologia, 

e o futuro da MT.  

Silvio, obrigada novamente por ter aceitado o convite 
para esta entrevista. Pode nos contar um pouco da 
sua trajetória na área da tradução e de MT?

Eu traduzo desde 1993. Trabalhei como 

engenheiro até 1999, mas consegui um emprego 

de tradutor nos EUA em tempo integral. Trabalhei na 

JDEdwards/Oracle e depois na Lionbridge (empresa 

de tradução), onde comecei a explorar MT. E há três 

anos só trabalho com isso, no eBay na Califórnia.

Como surgiu o seu interesse na área de MT e como 
decidiu começar a utilizar?

Eu trabalhei com software como engenheiro. Talvez 

venha daí meu interesse em saber como o computador 

“pensa”, incluindo como pensa sobre os idiomas. 

E nunca tive nenhuma aversão ao computador me 

ajudar no trabalho, pelo contrário. Então, começar a 

usar MT foi só uma questão de saber quando a MT 

estava boa o suficiente para ajudar o trabalho, em 

QUEM TEM MEDO  
DE MT?
Oito milhões de palavras traduzidas por dia – coisa de máquina!
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vez de ser um esforço extra. E há alguns anos a MT 

passou a somar em vez de subtrair.

Como freelancer, como você usa a MT ao seu 
favor? Você observa diferenças na produtividade? 
Se sim, em números, qual é o ganho médio 
de produtividade que você observou? A que 
característica se atribui esse ganho?

A MT ajuda de duas formas: 1. Quando você 

não tem nenhuma sugestão da TM e 2. Oferecendo 

alternativas nas quais você não tinha pensado. 

Eu já notei diferenças da ordem de triplicar minha 

produtividade, em um cenário bem favorável. EULAs 

são documentos que têm milhares de traduções 

na Internet. E foram verificados por experts locais 

no país. Ao traduzir um EULA, o Google conhece a 

terminologia melhor que eu e tem uma experiência 

enorme no assunto. Então, a MT vai fazer um 

trabalho melhor e me ajudar muito. Mas o ganho 

depende do assunto, da “experiência” que a MT tem 

com o assunto que você está traduzindo. EULAs 

são ótimos, assuntos específicos não são. Por essa 

razão, é difícil falar num ganho médio dissociado do 

assunto traduzido. Mas eu acho que o ganho existe 

na grande maioria dos casos. 

Vale a pena mencionar duas coisas: 1. Algumas 

empresas treinam os próprios sistemas de MT, 

usando as TMs que você criou. As sugestões vindas 

de um sistema desse podem ser muito melhores 

do que as sugestões de um sistema “genérico” ou 

“público”. 2. A tecnologia de “Adaptive MT” aprende 

à medida que você traduz. Não há dúvida de que 

isso vai ajudar na produtividade.

Quais programas de MT já utilizou e quais utiliza 
atualmente?

Em geral, usei plugins em CAT tools, como a 

maioria dos tradutores. Bing, Google e a MT da SDL 

no Trados, todas me ofereceram bons resultados. Em 

algumas ocasiões, passei o texto por uma ferramenta 

de MT e trabalhei com o resultado traduzido. 

Atualmente, trabalho no eBay com nosso próprio 

sistema de MT, que vou descrever nas próximas 

perguntas.

Em que consiste o seu trabalho no eBay? Qual o 
maior desafio e qual a maior vantagem que você 
encontra nesse trabalho?

É importante aqui destacar para os tradutores 

que existem muitos tipos de texto que não podem 

ser traduzidos por tradutores, não competem com o 

tradutor e não tiram trabalho de ninguém. O eBay é 

um exemplo disso. Há 1 bilhão de produtos à venda 

no eBay. Quantos tradutores seriam necessários 

para traduzir os títulos e as descrições desses 

produtos para vários idiomas? Pense em resenhas 

de produtos, ou em qualquer outro conteúdo criado 

pelo usuário. O volume de conteúdo é tal que 

somente uma solução automatizada de tradução 

é possível. É aí que a MT aparece, e é com isso 

que trabalho no eBay. Meu trabalho é avaliar e 

melhorar o conteúdo que “treina” nosso sistema 

para fazer traduções melhores para o português. 

Ocasionalmente, eu faço alguma intervenção direta 

na qualidade da tradução. A tradução de “capinha” 

para os smartphones é boa no eBay, e você pode 

confirmar o que Google e Bing estão fazendo. Mas 

o objetivo do meu trabalho é mais geral, é assegurar 

que as traduções feitas por tradutores estejam em 

um nível de qualidade bom para treinar o sistema.

O maior desafio é a variedade do conteúdo. Você 

pode encontrar praticamente tudo no eBay. A maior 

vantagem é a oportunidade de aprender muito sobre 

MT e de contribuir para criar a melhor MT para e- 

commerce entre todas as MT existentes.

Na sua série de artigos sobre seis coisas que 
devemos saber sobre MT e a língua portuguesa, 
você menciona algumas características da língua 
e algumas intenções do usuário (como fazer busca 

https://goo.gl/nVrgtN
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por termos já em inglês) que podem comprometer o 
resultado da tradução de máquina. Por exemplo, os 
diminutivos e os diacríticos. Pode nos explicar como 
você resolve esse problema no eBay?

Vários problemas de MT vêm do fato de que a 

MT “nunca viu” a tradução e, portanto, ainda “não 

aprendeu”. A solução em muitos casos é criar mais 

conteúdo de treinamento para o sistema, para que ele 

aprenda. Diminutivos fazem parte de uma linguagem 

informal, que é difícil de encontrar traduzida. 

Existem muitos manuais bem escritos disponíveis 

para treinar sistemas de MT, e todos vão se referir 

de forma elegante à “capa”, à “cobertura” de algo, e 

raramente à “capinha”. Em outros casos, a MT pode 

ter uma abordagem um pouco mais sistemática. Por 

exemplo, sistemas de MT geralmente removem as 

maiúsculas de tudo, traduzem e então recolocam as 

maiúsculas de volta. Isto evita que você tenha que 

ter duas versões de uma palavra, uma maiúscula e 

outra minúscula, para o sistema aprender. Até agora 

não foi necessário, mas os diacríticos poderiam ser 

removidos na mesma linha de raciocínio. 

Muitos tradutores acham que a MT vai nos substituir, 
ou ainda que a tecnologia “nunca vai chegar lá”. 
Qual a sua posição a respeito de afirmações desse 
tipo? Como fazer com que os tradutores queiram 
tirar partido da tecnologia disponível, em vez de 
temê-la?

Eu sempre fui a favor de usar a tecnologia quando 

ela atinge um ponto em que ajuda. Alguém prefere 

achar erros ortográficos lendo em vez de usar um 

corretor ortográfico? Não. E isso é tecnologia. Nós 

usamos TMs há muito tempo. A MT é uma forma 

alternativa de sugestão de tradução, diferente das 

“fuzzy matches”. Escrevi um artigo para a revista 

Multilingual sobre as diferenças entre os erros que 

as TMs e tradutores humanos fazem comparados 

aos erros de MT. São diferentes, temos que prestar 

uma atenção diferente, mas a sugestão de MT é uma 

sugestão produtiva como as de TMs. Dois pontos:

1. A tecnologia “nunca vai chegar lá”? A 

pergunta é: qual é a qualidade de que o 

usuário precisa? Se a qualidade da MT for 

boa o suficiente para o que o usuário precisa, 

a tecnologia “já chegou lá”. 

2. A tecnologia vai nos substituir? Não, a 

tecnologia vai nos tornar mais eficientes. 

Quando não havia TMs, você reescrevia a 

mesma sentença ou parecida. Com a TM 

você parou de gastar tempo nisso e teve 

tempo para pesquisar a melhor terminologia, 

ou teve mais tempo para melhorar a 

qualidade da tradução. A tecnologia liberou o 

talento do tradutor para tarefas que agregam 

ainda mais valor. E isso é bom.

Você certamente conhece o programa LILT. Já 
trabalhou com essa ferramenta ou já testou? Quais 
as suas impressões sobre ela?

Eu fiz alguns testes. A tecnologia “Adaptive MT” 

tem potencial para mudar a forma fundamental 

com que traduzimos, ao aprender à medida que 

traduzimos. A ferramenta quebra a separação entre 

TM e MT e isso é uma ideia interessante. Quando 

tudo é sugestão de tradução, não importa muito 

se está vindo de uma TM ou de um sistema MT. 

Acho que a ferramenta contribui para acabar com 

possíveis preconceitos em relação à MT.

Como você vê o futuro da MT e dos tradutores nos 
próximos cinco anos?

Na ATA, que acabou de acontecer em São 

Francisco, houve algumas referências a novos papéis 

que a Inteligência Artificial vai criar. Vários deles 

são na direção de que vai haver um “profissional 

de conteúdo linguístico”. O tradutor é o candidato 

natural a ocupar esses papéis. 

Eu acredito que tradutores vão ficar mais 

eficientes, fazer tarefas que agregam mais valor e 

ocupar novas tarefas que vão surgir.

Leia mais em https://goo.gl/l4w7Ji

https://goo.gl/KDjZpl
https://goo.gl/Ubq5gq
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Silvio Picinini trabalha como Machine Translation Language Specialist no eBay, na Califórnia, desde 2013. Com mais de 20 anos de 
experiência em Localização, Silvio trabalhou para uma empresa de tradução, em várias posições ligadas a terminologia, metodologias de 
medição de qualidade da tradução e MT (machine translation). Trabalhou também como tradutor in-house para a Oracle for vários anos. Silvio 

tem dois diplomas de engenharia, um de elétrica e outro de eletrônica/software, ambos da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Silvio 
gosta de trocadilhos e de cachorros

Por Michele Santiago

Michele Santiago é tradutora e revisora nos pares EN>PTBR e SPA>PTBR. E especialista nas áreas de medicina, farmácia, negócios e 
informática e uma entusiasta da tecnologia aplicada a tradução. Mestre em Tradução pela Universidade do Porto (Portugal), com dissertação 
sobre Tradução Automática, Especialista em Tradução no par EN>PT pela Unibero e Bacharel em Letras Inglês-Português pela USP. E associada 

da Abrates e da ATA.
Contato: michele@santiagotranslations.com http://www.santiagotranslations.com/

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

CONTROLE DE 
QUALIDADE – DA SUA 
VIDA
Saúde e qualidade de vida – começando a se mexer

Depois de compartilhar com vocês um pouco da 

minha transição de “couch potato” para “não-

posso-mais-ser-chamada-de-sedentária”, 

vamos conversar sobre um momento muito importante 

nesse processo: como começar.

Sabemos que o sedentarismo é uma característica 

inerente ao trabalho em home office (e à maioria dos 

seres humanos) e é essa barreira que temos que 

vencer. Vivemos em um mundo cheio de cobranças e 

responsabilidades, e é normal deixarmos os cuidados 

com a nossa saúde como uma das últimas prioridades, 

afinal estamos “bem”, trabalhando, cuidando das 

crianças, do cachorro, da casa. Só vamos lembrar 

de nós mesmos quando alguma coisa dá errado, as 

costas travam, o pulso dói.

Esse pensamento precisa mudar, dedicar um 

tempo a nós mesmos deve ser uma das prioridades 

da nossa vida. Lembre-se de que esse não é um 

tempo perdido. É a diferença entre dormir com dor 

nas costas, pernas pesadas, pulso dolorido ou não. 

Até os olhos precisam ser exercitados (veja link no 

fim do artigo).

E você não precisa ser radical, passar a frequentar 
a academia duas horas por dia, todos os dias. 
O ideal é começar devagar, adquirir o hábito e 
incorporar a ideia de cuidado pessoal como parte 
da sua rotina. Muito se fala em técnicas, truques 
e pausas para aumentar o rendimento diário no 
trabalho. Que tal usar essas pausas para dar início 
ao processo?
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Uma rápida pesquisa no Google nos mostra uma 

série de páginas e artigos sobre alongamento laboral. 

E é muito fácil encontrar exercícios específicos 

para o profissional que trabalha sentado em frente 

ao computador muitas horas por dia (alguém aqui 

se identifica?). Em 5 minutos, é possível fazer 

alguns alongamentos básicos (veja uma sequência 

de exemplo na figura abaixo). Estabeleça a sua 

combinação ideal de tempo de produtividade e 

alongamentos na pausa. Por exemplo, a cada 

hora, faça uma pausa e execute um ou dois dos 

alongamentos propostos. No fim do dia, você terá 

feito até três séries de cada exercício.

Um ponto importante: diante de tantos links e 

artigos, qual seguir? Bem, aqui vamos lançar mão de 

uma característica básica dos tradutores: disposição 

para pesquisa, verificação da fonte, e um pouco de 

critério e capacidade de discernimento.

Uma solução que encontrei foi criar playlists 

com duração de 50 a 55 minutos com músicas 

selecionadas para as intensidades variáveis de 

trabalho que enfrento diariamente, do modo “hoje 

está tranquilo” ao modo “vaca louca”, passando por 

“sob controle, mas não vacila”. Independentemente 

da intensidade do dia, pare e faça uma sequência, 

cinco minutos para fechar uma hora.

Essas paradinhas são revigorantes, a produção 

não cai e termino o dia mais inteira.

Marque no calendário quando conseguir fazer 

uma, duas vezes. Valorize o mínimo. Essa é a 

essência da mudança. Valorize cada momento em 

que se lembrar de fazer algo por você. Compare 

com você antes, comprove a sua melhora, o seu 

desenvolvimento. Essa percepção é a melhor 

motivação para dar continuidade.

Por falar em se lembrar de fazer algo por você, como 
estão seus exames médicos? Há quanto tempo fez 
os últimos? Você está liberado para fazer mais do que 
alongamentos em pausas do trabalho? Já pensou em 
fazer alguma atividade com mais regularidade?

Com a ajuda de um profissional, no próximo 

número, vamos falar sobre alguns exercícios 

mais específicos. Tem tanta coisa que podemos 

fazer por nós, e precisamos descobrir aquilo que 

mais combina com nosso perfil, seja uma simples 

caminhada ou treinos de alta intensidade, corridas 

ou dança. A experiência é gratificante. 

Links para alongamentos em pausas de trabalho:

http://www.tecmundo.com.br/educacao/2485-dicas-

de-alongamento-apos-algumas-horas-na-frente-do-

pc-.htm

http://sossolteiros.bol.uol.com.br/17-maneiras-de-

salvar-sua-vida-sem-sair-da-mesa-do-trabalho/

http://horadotreino.com.br/alongamento-no-

trabalho/

http://www.tudoporemail.com.br/content.

aspx?emailid=3351
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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

Em geral, o tradutor desempenha suas atividades 

à distância, e por vezes em horários irregulares, 

para atender à demanda de um mercado 

globalizado, prestando seus serviços para inúmeros 

clientes ao redor do mundo. Alguns trabalham na 

informalidade, ou seja, sem ter efetuado cadastro 

na prefeitura como trabalhadores autônomos e 

sem recolher os impostos devidos. À medida que 

ganham experiência e aumentam a própria carteira 

de clientes, vão se profissionalizando e saindo da 

informalidade, principalmente para que seus serviços 

possam ser contratados pelas empresas, pessoas 

jurídicas que exigem a emissão de nota fiscal. 

Para trabalhar formalmente como pessoa 

PíLULAS DE DIREITO 
PARA TRADUTORES E 
INTÉRPRETES
É sempre importante lembrar que os assuntos são tratados com base na 
legislação brasileira vigente, sujeita a alteração.

Possibilidades de atuação no mercado: 
os diferentes enquadramentos
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física, os tradutores podem ser assalariados (“com 

carteira assinada”) ou profissionais autônomos, os 

quais desempenham suas atividades de maneira 

independente, ou seja, sem vínculo empregatício. 

Ambas as opções são legalmente válidas. 

Além de trabalhar como pessoa física, existe 

também a possibilidade de trabalhar constituindo 

uma “pessoa jurídica”, como, por exemplo, uma 

sociedade simples. 

Mas quais são as diferenças entre ter carteira 
assinada, ser autônomo ou constituir pessoa 
jurídica?

Em termos de impostos, trabalhar com carteira 

assinada tem os seguintes custos: 11% do salário 

vai para o INSS, o Imposto de Renda (IRRF) é 

descontado na fonte pela tabela progressiva, 

conforme alíquotas que variam entre 7,5% e 27,5%, 

de acordo com a renda, além dos encargos sociais, 

pagos pela própria empresa que contrata. Os pontos 

positivos a serem considerados nessa modalidade 

são um eventual plano de saúde empresarial, férias 

remuneradas, 13º salário, fundo de garantia e seguro 

desemprego. 

Por sua vez, o trabalhador autônomo que estiver 

regularmente inscrito no cadastro da prefeitura, ou 

seja, legalmente formalizado, pode emitir um recibo 

pelos serviços prestados (Recibo de Pagamento 

Autônomo – RPA) ou uma Nota Fiscal avulsa ou 

eletrônica (NF-e). Na prefeitura, é possível obter 

informações sobre os procedimentos necessários 

para efetuar o cadastro como profissional autônomo 

e a possibilidade de emissão de NF-e, mas essa 

última opção pode não estar disponível em todas as 

prefeituras. 

Nesse caso, além de pagar 5% de ISS e 11% 

de INSS sobre os rendimentos, há o pagamento de 

IR pela tabela progressiva. Os que formalizarem a 

própria atividade autônoma também contam com 

os benefícios da previdência social, tais como 

aposentadoria, auxílio-maternidade, auxílio-doença. 

As empresas que contratam autônomos, 

entretanto, precisam recolher o INSS sobre o 

pagamento dos serviços e o IRRF, pois a nota 

fiscal, nesse caso, é de pessoa física, vinculada 

ao CPF do prestador de serviço. Outro empecilho 

na contratação dos profissionais autônomos por 

parte das empresas é que a realização de um 

serviço mediante RPA ou NF avulsa ou eletrônica 

por mais de três meses para a mesma empesa 

constitui vínculo empregatício, o que faz com 

que as empresas evitem a contratação desses 

profissionais para evitar possíveis repercussões na 

justiça do trabalho.

Empregado com 
carteira assinada

Profissional 
Autônomo

Encargos 11% de INSS + IR 11% de INSS + IR 
+ 5% de ISS

Assim, em razão também da necessidade das 

empresas de conter os custos dos encargos sociais, 

e apesar de o RPA e da NF-e serem opções previstas 

em lei, os trabalhadores autônomos encontram 

enorme dificuldade de se firmar no mercado. 

Quem exerce profissão intelectual (de natureza 

científica, literária ou artística) pode optar por 

constituir uma sociedade simples, que lhe permita 

emitir nota fiscal de pessoa jurídica. De forma 

simplificada, pode-se dizer que a sociedade 

simples é a sociedade não empresária, registrada 

no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, em que a 

atuação pessoal dos sócios para a prestação de 

serviço é imprescindível. Em uma sociedade simples 

não há, em suma, organização completa dos fatores 

de produção: por exemplo, o fato de haver uma 

secretária não transmuta a natureza da sociedade 

em empresária, porque a secretária exerce atividade 

auxiliar ao negócio em si. Já se houver a contratação 

de outros tradutores, fator de produção trabalho, 

esses executam um serviço que é essência do 
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negócio. 

Quando a organização dos fatores de produção 

é preponderante, a sociedade pode ser considerada 

empresária e seu registro será efetuado na Junta 

Comercial. Nada impede que alguém abra uma 

empresa, propriamente dita, de tradução. Para ser 

considerada empresa, entretanto, o empresário 

precisa organizar os fatores de produção: seleção 

dos funcionários (mão de obra), escolha de um local 

para o exercício das atividades (estabelecimento), 

captação de recursos (capital) para iniciar o 

processo produtivo e capacidade empresarial 

(know-how) para ofertar o serviço com utilidade para 

o mercado. 

Constituída a sociedade, é fundamental que 

cada um avalie seus rendimentos para escolher o 

regime de tributação mais adequado e vantajoso à 

própria realidade. 

O mais comum é o lucro presumido, entretanto, 

com a universalização do Simples Nacional, o critério 

de inclusão nesse regime de tributação simplificado 

passou a ser o faturamento e não mais o setor de 

atuação. Assim, muitos setores antes impedidos, 

entre eles os serviços de tradução, podem optar 

também pelo Simples Nacional, unificando o 

pagamento de muitos tributos. Em termos práticos, 

para efeito de tributação, as sociedades simples 

podem agora ser enquadradas como Micro Empresa 

(ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP). 

Entre as novidades a serem destacadas, registra-

se que, a partir de 2018, o regime Simples Nacional 

passará a contar com cinco tabelas e apenas seis 

faixas de faturamento, o que simplifica bastante a 

apuração dos impostos das pessoas jurídicas que 

optam por esse regime tributário (Lei Complementar 

nº 155/2016, sancionada em 28 de outubro de 2016).

Assim, os optantes pelo regime de tributação 

Simples Nacional, que são atualmente tributados 

conforme a faixa de tributação da tabela do Anexo 

VI (entre os quais está a atividade de tradução), e 

cuja alíquota varia entre 16,93% e 22,45%, com a 

nova redação da Lei, serão tributados na forma do 

novo Anexo V, que prevê uma alíquota de 15,50% 

(para a 1ª faixa). 

É importante ressaltar, também, que caso a razão 

entre a folha de salários e a receita bruta da pessoa 

jurídica seja maior do que 28%, a tributação seguirá 

a tabela do Anexo III, com alíquota de 6%, ou seja, 

quanto maior a quantidade de empregados, menor a 

alíquota de tributação (atendendo à função social da 

empresa, na forma de geração de empregos).

Nas últimas décadas, as relações econômicas 

e de trabalho mudaram muito e junto com essas 

mudanças está ocorrendo uma readequação da 

legislação para que as novas modalidades de 

trabalho sejam contempladas pela lei. 

Para decidir qual a melhor forma de atuar no 

mercado, é importante que cada um avalie sua 

situação especifica, o volume de impostos e os 

benefícios que cada uma das diferentes modalidades 

oferece, sempre lembrando que antes de começar 

qualquer atividade é aconselhável procurar um 

contador. 

Obs.: Formas de contratação e regimes para 

tradução técnica, excluídas as modalidades de 

contratação dos tradutores editoriais – que 

legalmente trabalham em regime de direito de autor, 

mediante contrato de cessão de direitos autorais; e 

dos tradutores públicos – agentes delegados do 

Estado. 

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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ANOTE NA AGENDA
DEZEMBRO
10th Symposium on  Translation, 
Terminology and Interpretation: From 
Babel to Google Translate: Translation 
and Interpretation, a Bridge between 
Peoples
6 – 8 de dezembro de 2016 - Havana, Cuba
http://ottiaq.org/communications-activites-et-
evenements/activites-et-evenements-de-lottiaq/
colloque-cuba-quebec/

Translation and Time – Exploring the 
Temporal Dimension of Cross-cultural 
Transfer 
8-10 de dezembro de 2016 - Hong Kong, China
http://traserver.tra.cuhk.edu.hk/conf-web/

Viceversa: Deutsch-Spanische 
Übersetzerwerkstatt
8 – 13 de dezembro de 2016 – México
http://www.uebersetzerfonds.de/fileadmin/daten/
Ausschreibungen_Seminare_2016/Bewerbung_
ViceVersa_DE.pdf

26th International Conference on 
Computational Linguistics  
(COLING 2016)  
11 – 16 de dezembro de 2016 -  Osaka, Japão
http://coling2016.anlp.jp 

JANEIRO
MLA 2017 - Modern Language 
Association of America
05 – 08 de janeiro de 2017  
Philadelphia, Pensilvânia
https://www.mla.org/Convention/MLA-2017

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.*
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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.

Janete Peternel 22/nov

Giuliana Niedhardt 22/nov

Alexandre Santos Martorano 
Ferreira 22/nov

Gabriel Borges Santos 22/nov

Laila Cristina Rezende Compan 22/nov

Carlos Augusto Grünewald 23/nov

Adriana Ceschin Rieche 23/nov

Ana Maria Furlanetto Pacheco 23/dez

Mônica Borges Lopes 23/dez

Luciana Teresa de Souza Vieira 
Villanti 24/nov

Elis Nádia Mendes de Rezende 24/nov

Gabriela de Souza Baptista 24/nov

Renata Pochini Pereira 24/nov

Marina Lobo 24/nov

Anna Christina M Nystrom 24/dez

Marcos Antonio de Marchi 24/dez

Marina Hion de Castilho 24/dez

Gisele Noce 25/nov

Guilherme Felipe Reis Duarte 26/dez

Juliana Tucci Paoletti 26/dez

Lara Romano Daibert 27/nov

Casandra Gabriela Dias Ramos 
Vidal 27/dez

Monica Conrado Lange 29/nov

Val Ivonica 29/nov

Regina Goes 29/nov

Danilo Aguilar Miranda 29/nov

Iara Aurelia de Macedo 29/dez

Celina Cantidiano de Miranda 30/dez

Leonardo Pinto Silva 31/dez

Anna Flavia da Silva Freire 12/nov

Eduardo Szklarz 12/dez

Marina de Souza Vidal 12/dez

Luciana Penteado Miquelino 13/nov

Marcos Paulo Santos de 
Camargo 13/nov

Denise Lopes Rodrigues 13/dez

Fabiane Ariello 13/dez

Luis Batista 13/dez

Marcia Buckley 14/nov

Maria Cristina Amaral Gurgel 14/nov

Elisa Câmara 14/nov

Rodrigo Smaha 14/nov

Ana Paula Carvalho Viegas 14/dez

Marília de Araújo Correia 14/dez

Adriane Bittencourt de Souza 15/nov

Carlos Saiz Alvarez 15/nov

Leno Liberal de Oliveira 15/nov

Veronica Camara Machado 15/dez

Luciana Santos Frias Ferreira 15/dez

Nathalia Huber Machado 15/dez

Renata Collaboni Manzano 16/dez

Christina Ávila de Menezes 17/nov

Isabella Ypiranga Monteiro 17/nov

Laura Innocenti 17/nov

Marina Araújo Vieira 17/dez

Viviane Maria Rocha Andrade 
Almeida 18/nov

Daniele Fonseca 18/nov

Fernando Hiroshi Maeda 18/nov

Luzia Alves 18/dez

Sergio Pereira da Rocha 20/nov

Patricia Furtado de Mendonça 20/nov

Sidney Barros Junior 20/dez

Daniel Pereira Maciel 20/dez

Renato de Souza Beninatto 21/dez

Cibelle Roberta Marques 
Ravaglia

01/nov

Luciana Janson 01/dez

Priscila França de Andrade 01/dez

Branca Amado 02/dez

Marina Soares Caproni 02/dez

Patricia Lima Pederiva 02/dez

Alcione Cunha da Silveira 03/nov

Silvia Viola Bertoncini 03/dez

Rosalia Calamita 04/nov

Carlos Alberto Ferreira do 
Amaral Junior 04/nov

Isabel Vidigal 04/dez

Vanessa J. R. do N. Mandriola 04/dez

Maria Fernanda Britto Rezende 05/nov

Richard Laver 05/dez

Michele Leandro Santiago 05/dez

Blanca Hernando Barco 06/nov

Carolina Fernandes Rodrigues 
Fomin 06/nov

Janaína de Oliveira Ribeiro 06/nov

Paula Mathias de Siqueira 06/nov

Maria da Conceição Alves 07/dez

Marina Vilela Carneiro 08/nov

Amauri Alves da Silva 08/dez

Tiago Starling de Mendonça 08/dez

Hari Nogueira Cavalcante 09/nov

Ana Paula Vaz Correa Maia 09/dez

Catia Franco de Santana 09/dez

David Benarros 10/nov

Simone Araya Palma 10/nov

Marcelo Neves Almeida 11/nov

Sheila Kracochansky 11/dez

Renata Santiago 11/dez

Kelli Fauth Claro 11/dez

Juliana de Mello Chagas Lima 12/nov
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Modo de fazer
-  Em uma tigela, amasse o abacate com a ajuda de um garfo. Acrescente o tomate, a cebola e o coentro 

picadinho. Tempere com limão, sal e azeite. Sirva com Doritos.

Modo de preparo
-  Refogue o frango em 2 colheres de sopa de óleo de coco ou outro óleo vegetal até ficar bem douradinho. 

Tempere com pimenta do reino e sal. Acrescente a cebola, o alho, o pimentão e os temperos. Misture 
bem. Quando a cebola estiver bem refogada acrescente a cenoura, a batata inglesa e cubra com água. 
Deixe cozinhar por 10 minutos. A batata deve ficar cozida, porém não mole demais. Depois acrescente a 
couve-flor (eu separo os raminhos) e tampe a panela. A couve-flor cozinha bem rápido. Quando a couve-
flor estiver cozida, acrescente o leite de coco, acerte o sal e pronto! Sirva com arroz branco.

-  Se quiser fazer uma versão vegetariana, basta pular a etapa do frango e acrescentar batata doce junto 
da batata e da cenoura.

Dica: cortar tudo em tamanhos iguais para cozinharem ao mesmo tempo.

Ingredientes
1 abacate, 1 tomate picado, 1/2 cebola roxa picada, 1 xícara de coentro picado, 1 limão, Azeite e sal a gosto, Doritos

Ingredientes
700g de filé de frango, 1 cebola, 4 dentes de alho, 1/2 pimentão vermelho, 1 cenoura cortada em cubos, 1 batata 

inglesa cortada em cubos, 1 couve-flor pequena, 1 colher de chá de canela, 1 cc de cominho, 1 cc de páprica 
picante, 1 cc de cúrcuma ou açafrão da terra, 1 colher de sobremesa de curry, Pimenta do reino e sal à gosto, 1 

vidrinho de leite de coco, 2 colheres de sopa de óleo e coco (opcional)

GUACAMOLE

CURRY (DE FRANGO)

FOME (E SEDE) 
DE QUÊ?
Então, é Natal... Bem, sabemos que esta é uma das 
épocas mais corridas do ano para os tradutores, afinal, é 
quando os clientes decidem desengavetar todos aqueles 
projetos que ficaram escondidos durante o ano. Por isso, 
decidimos pensar em receitas rápidas, práticas e saudáveis, 
que você pode deixar prontas lá na geladeira e atacar a qualquer 
momento (sem essa de apelar para os Mc da vida!).

Por Isabel Zapata
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E depois de fechar “o lojinha”, pode harmonizar essas receitas com uns bons drinques e relaxar.

Se você é da turma do vinho, aqui vão  
as sugestões da Yasmin

Uma das dicas de harmonização para o guacamole não é minha, mas da Concha y Toro e da sommelier 
mexicana, Claudia Juárez (quem melhor do que uma sommelier mexicana para harmonizar um 
guacamole?). A sugestão é o Casillero del Diablo Chardonnay, pela acidez e pelo seu caráter frutado.
No entanto, essa receita não leva pimenta. Caso você queira colocar um toque de pimenta (geralmente chili 
ou dedo de moça) no guacamole, sugiro também um vinho com aromas herbáceos, como os com a uva 
sauvignon blanc, refrescante e leve, com boa acidez.

Algumas sugestões:
Miolo Reserva Sauvignon Blanc 2016 (brasileiro)
R$ 39,90 na Miolo - www.loja.miolo.com.br
Toro Loco Blanco 2015 (espanhol)
Combinação interessante de viura e sauvignon blanc
28,05 na Wine (26,40 para sócios ClubeW) - www.wine.com.br
Dádivas Chardonnay 2014 (brasileiro)
R$ 51,90 na Enoteca Cavatappi - www.cavatappienoteca.com.br
Casillero del Diablo Chardonnay (chileno)
R$ 43,90 na Maison Bertin - www.maisonbertin.com.br
Bônus: 
Amayna Sauvignon Blanc 2014 (meu sauvignon blanc chileno preferido)
Avaliação: Descorchados 93
R$ 139,79 na Mistral - www.mistral.com.br

O curry de frango apresenta o desafio da harmonização com o curry, que é picante e muito aromático. 
Para combinar, sugiro um branco com a uva gewürtzraminer (veja a pronúncia do alemão http://pt.forvo.
com/word/Gew%C3%BCrztraminer), um nome complicado que significa“uva apimentada do Tramin”, 
cidade do norte da Itália que fala alemão. Produz vinhos com toques picantes. Alguns exemplos de aromas 
encontrados em vinhos com essa uva: lichia, pétala de rosa, manga, abacaxi, pêssego, damasco, gengibre 
e canela. Ou seja, ideal para pratos da cozinha tailandesa e indiana, particularmente os agridoces.
Outra opção bem interessante é a dos nossos hermanos, a uva torrontés, muito cultivada na Argentina. 
Assim como a malbec para os tintos, a torrontés também vem se caracterizando como uma uva típica da 
Argentina. Produz vinhos muito perfumados, com aromas de rosas, jasmins e pêssego.

Algumas sugestões:
Angheben Gewurztraminer (brasileiro)
65,00 na Sommelier Vinhos - www.sommeliervinhos.com.br
Casa Valduga Identidade Premium Gewurztraminer 2016 (brasileiro)
R$ 49,80 na Meu Vinho - www.meuvinho.com.br
Zuccardi Serie A Torrontés (argentino)
Avaliação: 90 pontos Robert Parker, Argentina Wine Awards - Medalha de Prata
R$ 125,00 na Via Vini - www.viavini.com.br
Alamos Torrontés 2015 (argentino)
R$ 62,57 na Mistral - www.mistral.com.br
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Mas se você preferir cerveja, veja as  
dicas valiosas do Felipe

Guacamole
American Pale Ale – Barco San Diego American Pale Ale - 600ml (R$ 21,25 na www.wbeer.com.br)

Dê preferência para uma American Pale Ale com caráter cítrico, que vai combinar com o limão da 
guacamole, reforçando esse caráter do prato. O caráter maltado de tosta muito leve da cerveja combina 
bem com o Doritos e a carbonatação da cerveja corta a gordura do abacate e do azeite, limpando a boca 
e deixando ela pronta para uma próxima mordida.

Curry de frango
Belgian Blond Ale – Achel Blond 330 ml (R$ 21,25 na www.wbeer.com.br)

Para conseguir segurar a picância do curry, precisamos de um pouco de dulçor. Além disso, o caráter de 
especiarias lembra muito os sabores trazidos pelas leveduras belgas, então uma Blond Ale complementa 
muito bem esse prato, além de respeitar a leveza do sabor do frango. Mas ainda é possível brincar com a 
picância e deixá-la ainda mais marcante. O amargor do lúpulo reforça o sabor picante, trazendo ele ainda 
mais para cima quando consumidos juntos. Para conseguir uma elevação média, pode manter a Pale Ale 
do prato anterior, ou se quiser levar a pimenta ao máximo, vá de India Pale Ale, mas depois não diga que 
eu não avisei! ;)

Nossos colaboradores

Locutora há dez anos, Isabel Zapata teve sua primeira experiência no mercado de interpretação em 2008 no Salão do Estudante. Desde então, fez 
diversos trabalhos no Brasil e nos Estados Unidos. A partir de 2013, começou a atuar nos eventos do palestrante motivacional Anthony Robbins. 
Em 2015 fundou a High5 Tradução e Interpretação, especializada em eventos de coaching, a empresa tem entre seus clientes nomes mundialmente 
famosos como T Harv Eker – o autor de “Segredos da Mente Milionária – e o papa do desenvolvimento pessoal Anthony Robbins. Como locutora, 

realizou trabalhos para a revista eletrônica TAM e para a Editora Ediouro, com comerciais veiculados em grandes canais de TV como Band e GNT. 
É graduada em História.

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.

http://wbeer.com.br/
http://wbeer.com.br/


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

 A Associação Brasileira de Tradutores e Intérpretes deseja 
a todos um Feliz Natal e votos de um 2017 com muito 

trabalho e muito desenvolvimento para todos


