
Revista on-line da ABRATES Ano I – Número 4

Drops Abrates – Leituras que valem a pena – Bits – Produtividade

A Amazon, a tradução de máquina e o tradutor

Interpretação e feedback

Ergonomia no 

home office

Faltam dois meses 
para o VIII Congresso da 

Abrates. Já se inscreveu?



METÁFRASE – REVISTA DA ABRATES

NestA edIção

CArtA do presIdeNte 04

drops ABrAtes 05

erGoNoMIA No HoMe oFFICe 10

CAptAção de CLIeNtes 13

INVestIMeNtos e seUs CUstos;  
oUtrAs operAçÕes de reNdA FIXA 15

VAMos FALAr soBre FeedBACK? 18

trAdUZIr QUAdrINHos – Não HÁ 
trAdUção MAIs FÁCIL do QUe oUtrA 22

A AMAZoN, A trAdUção de MÁQUINA e NÓs 32

BIts 36

LINGUAGeM CoLoQUIAL:  
É HorA de reLeMBrAr VeLHos CoNCeItos 39

LeItUrAs QUe VALeM A peNA 42

CoMo prepArAr UM CUrrÍCULo AtrAeNte 07



 NúMERo 4  • MARÇo/2017

3

Mais uma edição de nossa revista, mais matérias interessantíssimas e preparadas com muito carinho 
por nossos editores e colunistas, colegas de profissão que entendem a necessidade de compartilharmos 
informações para fortalecer nossos conhecimentos e nos tornarmos profissionais mais capazes e bem-
sucedidos. Esta quarta edição, já mais madura e com seus caminhos cada vez mais bem definidos, traz 
matérias que ajudarão você a aprimorar alguns aspectos de sua carreira, melhorar sua estratégia para 
conseguir novos clientes e cuidar melhor de sua saúde, da ergonomia de seu posto de trabalho. São 
matérias tão úteis, que mudei um pouco o estilo deste meu texto para destacar algumas delas.

Quando pensamos a criação da Metáfrase, a ideia central foi a necessidade de abrir um espaço 
para divulgarmos informações, possibilitarmos diálogos produtivos e ajudarmos colegas já bem 
estabelecidos e iniciantes na difícil tarefa de se manterem atualizados com tanta coisa que acontece em 
nossa profissão. É com esta ideia de diálogo e interação que reafirmo: a revista Metáfrase é sua. Sugira 
entrevistas, matérias, colaboradores. Comente e divulgue as matérias em suas redes sociais. Use as 
hashtags #metafrase e #abrates. É sua interação que nos permitirá oferecer sempre uma edição mais 
interessante do que a anterior.

E o que há de mais interessante nesta edição?

Um dos pontos mais importantes atualmente em nossa profissão é o impacto da Inteligência Artificial. 
A matéria de nosso diretor Ricardo Souza trata deste assunto com a autoridade de quem se informa há 
muito tempo sobre os aspectos que serão afetados e como podemos nos preparar para as mudanças 
que já estão em curso.

No Papo de Iniciante, temos Laila Compan com informações importantes sobre como deixar seu 
currículo mais interessante. Laila sempre deu ótimas dicas em seu blog Tradutor Iniciante e revela nesta 
matéria alguns pontos críticos para que seu currículo abra muitas portas. Aproveite e conjugue as dicas 
da Laila com as informações da Rafa Lombardino sobre a captação de clientes em tempos de crise. E, 
se você ainda não parou para pensar em como deve preparar seu posto de trabalho para manter o corpo 
saudável, com boa postura, e não sofrer dores terríveis ao fim do turno, não deixe de ler a matéria sobre 
ergonomia da fisioterapeuta Renata Cassemiro.

Para quem trabalha ou pretende trabalhar com tradução literária, o queridíssimo Renato Motta traz 
sua contribuição para a coluna ABRATES Convida e nos presenteia com um texto sobre a linguagem 
coloquial na tradução literária. 

E você já parou para pensar nos aspectos da tradução de HQs e Graphic Novels? Em nossa matéria de 
capa, Bárbara Zocal conta um pouco desta experiência.

Vamos falar um pouquinho sobre o VIII Congresso? Estamos a todo vapor com a preparação do evento, 
que acontecerá no fim de maio, em São Paulo. Espere muitas palestras e novidades para este ano. A 
procura por inscrições durante o primeiro mês foi mais de três vezes, sim, TRÊS VEZES MAIoR que 
no Congresso do ano passado. Tudo indica que teremos mais um grande público. Mesmo com uma 
procura tão grande, uma coisa nos deixou preocupados: o número de associados inscritos corresponde 
a apenas 20% do total! Queremos muito mudar isso e ter um grande número de associados presentes 
em nosso Congresso. Por isso, mantivemos os valores do primeiro lote válidos até o dia 31 de março 
e aumentamos a cota de ingressos disponíveis para esta categoria. Vamos intensificar a divulgação 
entre os associados, por e-mail e todas as outras formas de contato. Se você é associado e ainda não 
se inscreveu, não perca tempo. As inscrições e informações estão no site http://bit.ly/ABRATES2017. 
E, como muitos já sabem, a abertura será com o professor Leandro Karnal, que falará sobre Tradução 
e Cultura. Imperdível. Para postar sobre o Congresso, a hashtag que adotamos é #abrates17. Vamos 
agitar as redes sociais e nos ajudar na divulgação?

Encerro esta minha mensagem com o registro de agradecimento de todos os diretores da ABRATES a 
uma pessoa que muito nos ajudou durante a última gestão e que continuava a nos ajudar informalmente 
na atual. Nossa amiga Adriana Caraccio-Morgan nos deixou recentemente. Todos somos muito gratos 
a ela por ter nos brindado com sua simpatia e dedicação. E antes de partir para sua nova jornada, a 
sempre responsável e dedicada Adriana enviou sua última matéria para a Metáfrase, que publicamos 
nesta edição com autorização da família, a quem agradecemos e enviamos nossas boas vibrações. Leia 
nas páginas 15 a 17 a homenagem da Metáfrase à Adriana.

Adriana, muito obrigado pelo tempo que nos dedicou neste plano. Até um dia.

Grande abraço a todos e nos vemos no VIII Congresso.

CARTA DO  
PRESIDENTE

Diretoria

William Cassemiro – Presidente
Renato Beninatto – Vice-presidente
Paula Ianelli – Primeira Secretária

Filipe Alverca – Segundo Secretário
Ricardo Souza – Primeiro Tesoureiro

Manuela Sampaio – Segunda Tesoureira

Equipe Metáfrase

Petê Rissatti – Editor-chefe
Carolina Caires Coelho – Editora adjunta

Camila Fernandes – Revisora
Dener Costa – Designer e diagramador

A revista digital Metáfrase é publicada seis vezes ao ano 
em formato digital (PDF) pela Associação Brasileira de 
Tradutores e Intépretes (Abrates).

Somos a Abrates, Associação Brasileira de Tradutores e 
Intérpretes, associação sem fins lucrativos e administrada 
por tradutores/intérpretes voluntários, fundada no Rio de 
Janeiro, nos anos de 1970. 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 aqui no site e associe-se! 

As informações dos artigos constantes da Metáfrase 
são de inteira responsabilidade de seus autores, salvo 
disposto em contrário. Em caso de dúvidas, sugestões, 
críticas ou reclamações, envie um e-mail para  
revista@abrates.com.br

Entre em contato com a Abrates pelo e-mail  
secretaria@abrates.com.br
Para números anteriores da Metáfrase, acesse:  
www.abrates.com.br/revista-metafrase 

Esta publicação está licenciada sob a Licença Internacional Creative Commons  
de Atribuição – Não Comercial – Sem Derivações 4.0.

Para visualizar uma cópia dessa licença, acesse:  
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pt_BR 

CaRTa Do PRESiDEnTE

http://bit.ly/ABRATES2017
http://www.diagramativo.com.br
http://abrates.com.br/%3Fpage_id%3D1334
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Colaboradores desta 
edição da Metáfrase
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Adriana Caraccio Morgan áreas de especialização: jurídica e finanças, tradução para dublagem e legendagem, TPiC inglês/português. antes 
de abraçar a carreira de tradução, trabalhou por sete anos em banco internacional. interessava-se muito pela área de finanças pessoais e achava 
fundamental que cada um "cuidasse de si", sem contar com a aposentadoria pública. (in memoriam).

Barbara Zocal é tradutora, escritora e pesquisadora de tradução de quadrinhos na Universidade de São Paulo. Graduou-se em Letras-Tradutor 
(Unesp) e atualmente é doutoranda em Estudos da tradução e de processos interculturais. Traduziu a novela gráfica peruana Sendero Luminoso 
(Veneta, 2016), com Rogerio de Campos, e verteu ao espanhol diversos releases de quadrinhos nacionais. Vive em São Paulo e ama livros, 
música, café, bicicletas, amigos e acasos.

Érika Lessa atua como tradutora desde 2006 e como intérprete de conferências desde 2008. É mestre em interpretação de conferências pela 
York University, em Toronto, Canadá, onde mora desde 2014. Já teve a oportunidade de atuar em grandes eventos e tem orgulho de já ter dado 
voz a Bill Clinton em sua cidade, Belém-Pa, e a al Gore, em Toronto. É vice-administradora da Divisão de Português da associação americana 
de Tradutores (aTa). Elurófila assumida.

Karla Lima foi publicitária por 16 anos em agências de São Paulo e Lisboa. Formou-se em jornalismo, trabalha como tradutora, ghost writer e 
preparadora de texto. Lê em média 80 livros por ano e tem cinco publicados.

Laila Compan é tradutora graduada em Pedagogia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-graduada em Tradução de Espanhol 
e Tradução audiovisual de Espanhol pela Universidade Estácio de Sá, trabalha principalmente com tradução para dublagem e legendagem 
(espanhol > português). Criadora do blog Tradutor iniciante.

RAFA LOMBARDINO é tradutora e jornalista brasileira. 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. atua como curadora de conteúdo no blog eWordnews, dirige a rede de tradutores Word awareness e coordena o projeto 
Contemporary Brazilian Short Stories, que promove a literatura brasileira no mundo.

Renata Cassemiro é fisioterapeuta graduada pela Unisa-SP, sócia-fundadora da Home Care Flora e atua na prestação de serviços de 
fisioterapia e cuidados gerais de saúde da terceira idade.

Renato Motta formou-se em medicina pela UERJ, mas nunca exerceu a profissão. atuou na área de Letras como professor de inglês por mais 
de 20 anos até obter o Dip Trans (Diploma in Translation). Depois de se tornar membro do Chartered institute of Linguists, do Reino Unido, 
passou a trabalhar como tradutor técnico em diversas áreas. Desde 2008 ele se dedica unicamente à tradução editorial, com mais de cem 
traduções publicadas.

Ricardo Souza é tradutor profissional desde 2000, professor de cursos de tradução da Brasillis e da PUC-RJ e membro da diretoria da aBRaTES 
(associação Brasileira de Tradutores e intérpretes). atualmente se dedica a estudar a evolução das tecnologias de tradução e suas implicações 
para os tradutores e para as Humanidades Digitais.

Sidney Barros Junior é tradutor técnico (desde 1999) e intérprete de acompanhamento (desde 2012) especializado em ferrovias, engenharias 
(mecânica e elétrica), Ti, internet, entre outras áreas. atua como mentor no Projeto de Mentoria da aBRaTES, além de manter o grupo Tecnologia 
e Tradução no Facebook e o site sbj.trd.br.
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AAtI no VIII Congresso da Abrates

A AATI, Asociación Argentina de Traductores 
e Intérpretes, estará presente no VIII 

Congresso Internacional da Abrates. 
Marita Propato, presidenta da AATI, 
Estela Consigli e Gabriela Cetlinas, 
membros do conselho diretivo, estarão 
presentes, palestrando e ajudando na 
organização da parte hispanohablante 

do nosso Congresso. Mais um passo 
importante para estreitarmos laços com 

associações latino-americanas.

trAdUsA agora é um evento oficial  
da Abrates

O TRADUSA, Encontro Brasileiro de 
Tradutores na Área de Saúde, entra em 

seu terceiro ano com uma novidade: 
a partir de 2017, o TRADUSA entra 
no calendário de Eventos Oficiais 
da Abrates. A iniciativa, criada 
pelas colegas Luciana Camargo 
Karabachian Cayres e Catia Santana, 

já tem data marcada para acontecer 
este ano: dias 5 e 6 de agosto de 2017, 

no Instituto Phorte Educação, em São Paulo.
Para dúvidas, sugestões de palestrantes e 

inscrições para os próximos eventos, escreva para 
tradusa@abrates.com.br.

pro Helvetia de olho na América Latina
 

Petê Rissatti, editor-chefe da Metáfrase, esteve na 
Casa de Tradutores Looren, na Suíça, com 

bolsa do projeto Looren América Latina, 
e participou de algumas reuniões na 

Fundação Cultural Pro Helvetia, em 
Zurique, responsável por apoiar e 
divulgar a produção cultural suíça 
no mundo. A Pro Helvetia tem filiais 
em diversos países e conta com um 
programa de apoio à tradução que 

drops abrates

A
ur

él
ia

 D
es

po
nt

 M

ail
lard e Beatrice Ohlschläger, do departamento de literatura e sociedade da Pro H

elvetia, e Petê Rissatti. Foto: Gabriela Stöckli, diretora da Casa de Tra
dutores

 L
oo

re
n

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

    
    

    
     

     
       

       foto: Rui Fernandes sob CC 2.0

Drops Abrates é a mais nova seção da Metáfrase que traz notícias sobre a Abrates e seus associados. É 
também uma seção aberta, ou seja, se você que nos lê tiver alguma notícia de sua cidade, estado ou região 

relacionada à tradução e quiser contribuir com a gente, mande um e-mail para revista@abrates.com.br.

assume até 100% dos custos de tradução de obras 
de ficção e não ficção de autores suíços, cobrindo 
os idiomas alemão, francês, italiano e reto-romanche, 
além de também apoiar a promoção de livros suíços 
no exterior. E já existe um movimento para que a 
América Latina seja um dos focos da fundação nos 
próximos anos, em especial na área de literatura e 
tradução. Que traga bons frutos!

A leitura pode deixar você mais feliz

Segundo artigo da escritora Ceridwen 
Dovey, na revista The New Yorker, a 
leitura pode melhorar muito nossa 
vida. Ela descreve sua experiência 
com a biblioterapeuta britânica 
Ella Berthoud, que lança mão de 
romances para levar seus "pacientes" a 
enfrentarem os problemas do dia a dia, 
e também apresenta diversas pesquisas e 
experimentos que provam como a leitura pode 
mudar os rumos de nossa vida. Como também 
acreditamos que os livros podem fazer milagres, 
inauguramos neste número da Metáfrase a seção 
"Leituras que valem a pena", a cargo da escritora e 
tradutora Karla Lima, que trará algumas indicações 
de leituras a cada número da revista. Confira na 
página 42. 

Mudanças na diretoria

Como já foi noticiado aos associados via e-mail, houve 
uma mudança na atual diretoria da associação. 
Depois de anos de dedicação a Abrates, 
deixam suas funções Dayse Boechat e Iara 
Regina Brazil. A Abrates agradece pela 
parceria, tanto na gestão anterior como na 
atual, e deseja às duas sucesso, sempre.
Filipe Alverca assume a função de 
segundo secretário e Manuela de Souza 
Sampaio a de segunda tesoureira. Bem-
vindos a bordo, Filipe e Manuela!
A composição atual da diretoria da Abrates 
pode ser vista no expediente desta revista.

DRoPS aBRaTES

https://www.looren.net/
https://www.facebook.com/loorenamericalatina/%3Ffref%3Dts
https://prohelvetia.ch/en/
https://www.flickr.com/photos/ruifernandes/4895386733
https://www.flickr.com/photos/ruifernandes/4895386733
https://www.flickr.com/photos/ruifernandes/4895386733
https://www.flickr.com/photos/ruifernandes/4895386733
https://www.flickr.com/photos/ruifernandes/4895386733
https://www.flickr.com/photos/ruifernandes/4895386733
https://www.flickr.com/photos/ruifernandes/4895386733
https://www.flickr.com/photos/ruifernandes/4895386733
https://www.flickr.com/photos/ruifernandes/4895386733
https://www.flickr.com/photos/ruifernandes/4895386733
https://www.flickr.com/photos/ruifernandes/4895386733
https://www.flickr.com/photos/ruifernandes/4895386733
https://www.flickr.com/photos/ruifernandes/4895386733
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
http://www.newyorker.com/culture/cultural-comment/can-reading-make-you-happier
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Os preparativos para o VIII Congresso da Abrates estão a todo vapor e o primeiro lote de 
inscrições já se esgotou.

Não fique de fora desta oportunidade incrível de aprender, ampliar seu networking, conhecer 
profissionais e ainda participar do maior congresso de tradução da América Latina.

O pagamento da inscrição pode ser feito em três vezes sem juros ou em até 18 vezes com 
juros pelo PagSeguro.

Para quem está no exterior, também há possibilidade de pagamento via PayPal. É só solicitar o 
link através do e-mail congresso2017@abrates.com.br, indicando como assunto [PayPal].

Grupos de estudantes de tradução e interpretação também têm condições especiais. Peça para 
o coordenador de seu curso entrar em contato com a Abrates para saber mais sobre pacotes.

E para quem quiser se inscrever no VIII Congresso e se associar, a Abrates também oferece 
ótimas condições.

Compartilhe sua participação no Congresso usando o botão do Facebook ao final 
de sua compra. Você participará de um sorteio para receber o valor de sua inscrição, 
em dinheiro, no dia da abertura. Mas atenção: só concorrerá quem clicar no botão de 
compartilhamento e deixar a postagem pública em sua timeline.

Para mais informações, acesse:  
http://abrates.com.br/viii-congresso-internacional-de-traducao-e-interpretacao-da-abrates/  

Vemos vocês em maio!

Chegou a hora!

Keynote speaker - leandro K
arnal

congresso2017%40abrates.com.br
http://abrates.com.br/viii-congresso-internacional-de-traducao-e-interpretacao-da-abrates/
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U
ma das maiores dúvidas de quem está 

começando a vida profissional, seja como 

tradutor ou em qualquer outra profissão, 

é como preparar um bom currículo. Acredito que a 

primeira solução que vem à cabeça seja pedir ajuda 

a pessoas próximas como pais, amigos, professores, 

e também procurar na internet. O problema é que 

encontramos diversas opiniões e sugestões que 

acabam confundindo mais do que ajudando. 

Pensando nisso, surgiu a ideia de escrever um artigo 

sobre o tema para o Papo de Iniciante da Metáfrase.

Primeiramente, o que todos devem entender 

é que um currículo é um resumo dos seus dados 

biográficos e daqueles relativos à formação, dos 

conhecimentos e percurso profissional de uma 

pessoa, segundo o dicionário Aurélio. Atenção! 

Currículo é um resumo, ou seja, não é a sua 

biografia! Sendo assim, você vai colocar somente as 

CoMo preparar 
UM CUrríCUlo 
atraente
Laila dá algumas dicas para criar ou melhorar seu currículo

PaPo DE iniCianTE

Por Laila Compan

Keynote speaker - leandro K
arnal
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informações pertinentes à vaga desejada, e mantê-

lo com uma ou duas páginas, no máximo, para que, 

ao olhar rapidamente, seja possível conhecer você e 

entender o que deseja naquela empresa.

Outra dica é não fazer um modelo de currículo e 

sair enviando por aí. Você não pode (ou pelo menos 

não deveria) enviar o mesmo currículo para se 

candidatar a uma vaga de tradutor e a uma vaga de 

revisor, por exemplo. Faça um currículo específico 

para a vaga que deseja ocupar. Um currículo 

genérico demonstra preguiça e falta de objetivo.

Então, quais informações devo colocar no 

currículo? Simples! Seu nome e seus contatos 

(telefone, e-mail, Skype). Dados como CPF, RG e 

endereço são totalmente dispensáveis, e hoje em 

dia, por questões de segurança, são informados 

somente quando solicitados. No máximo, você 

pode informar a cidade e o estado onde reside. 

Descreva brevemente qual é o seu objetivo, o que 

pretende fazer, em no máximo duas linhas: diga em 

que área tem intenção de trabalhar para que aquela 

empresa continue tendo sucesso e lucrando ainda 

mais. Acredite, a empresa não quer saber apenas 

do que você tem a oferecer, mas sim como ela pode 

ganhar mais contratando você. Informe suas áreas 

de atuação e os softwares que utiliza para trabalhar, 

assim como os cursos que já fez (concluídos ou em 

andamento). Finalmente, informe suas atividades 

profissionais, caso tenha alguma relacionada à área 

em que deseja atuar.

São algumas informações simples, mas que 

muita gente ainda faz currículo nos moldes antigos, 

descrevendo hobbies e informando atividades 

profissionais que não têm nada a ver com a 

profissão. Se quero ser tradutora literária, por 

exemplo, não tem nada a ver colocar no currículo 

que já trabalhei no shopping vendendo brinquedos. 

Caso você não tenha nenhuma informação para 

colocar nesse campo, não coloque. É melhor não ter 

experiência profissional do que mentir e acabar se 

queimando. Neste caso, entre em contato somente 

com agências que não exijam experiência. Como 

saber isso? Pesquise no site das agências. Pesquise 

na internet. Pesquise sempre! Explore o máximo que 

puder antes de sair perguntando. O tradutor precisa 

saber pesquisar sozinho, até porque, muitas vezes, 

para encontrar o termo correto numa tradução, 

precisamos fazer pesquisas que vão muito além do 

dicionário. Se você não se preocupar em separar 

cinco minutinhos que sejam para pesquisar sobre 

aquela empresa e solicitar uma informação que já 

está no site, imagine o tipo de serviço que vai prestar.

Outra dúvida muito comum é: devo ou não devo 

colocar foto no meu currículo? Quanto à questão da 

foto, eu acho desnecessária. Mas já ouvi pessoas 

que trabalham em agências estrangeiras e, no 

Congresso da Abrates de 2016, dizerem que gostam 

de receber os currículos com foto, para saber com 

quem estão trabalhando, já que na maioria das 

vezes o nosso contato com o cliente é via e-mail.

Depois que o seu currículo estiver pronto, leia, 

releia, revise, passe o corretor ortográfico, peça para 

outra pessoa ler. Procure ter certeza de que não há 

nenhum erro ortográfico. Viu que está tudo certo? 

Não esqueceu nenhuma informação importante? 

Então, agora vem uma parte fundamental: salvar o 

currículo em PDF. Parece besteira, mas é mais uma 

medida de segurança. Sabemos que as informações 
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de um PDF até podem ser alteradas, mas é mais 

difícil alterar um PDF do que um arquivo do Word.

Agora que o seu currículo já está pronto, é só 

procurar as agências de tradução que atuam nas 

mesmas áreas que você e entrar em contato. Leia 

todo o site para ter certeza de que trabalham com 

as áreas que você traduz e só então envie o e-mail 

com o currículo. Envie o arquivo com o currículo 

anexo, a menos que peçam para enviá-lo no corpo 

do e-mail. Faça uma breve apresentação e explique 

rapidamente por que você deseja fazer parte da 

equipe daquela agência. Depois que enviar, é só 

aguardar. Às vezes não recebemos resposta, às 

vezes as respostas chegam três meses depois, às 

vezes recebemos duas, três respostas de agências 

diferentes ao mesmo tempo. É preciso ter paciência, 

atualizar o currículo e também se atualizar com 

cursos, palestras, webinars e leituras. 

Sei que no início parece impossível selecionar 

todas essas informações. Algumas parecem infinitas 

e outras, não temos como preencher. Mas acredite: 

todos já passaram por isso em algum momento. Com 

o tempo, você terá tanta informação que precisará 

selecionar o que incluir ou não no currículo, e aí poderá 

também usar a criatividade: fazer um CV tradicional 

e um no Prezi, por exemplo, ou criar um site com o 

seu portfólio, como eu (caso os trabalhos não sejam 

confidenciais), e assim por diante.

Essas foram algumas dicas que selecionei para esta 

matéria com base nas últimas dúvidas sobre currículos 

que recebi por e-mail. Acesse tradutoriniciante.com.br 

para obter mais dicas. Há várias postagens sobre 

currículo, um modelo disponível para download que 

você pode editar com suas informações atualizadas, 

além de várias outras dicas para quem está começando 

nesta profissão tão maravilhosa. 

Condições especiais com o paypal 

Unindo esforços com uma associada, nossa equipe 
conseguiu uma incrível parceria com o PAYPAL. 

Clique aqui para ver todos os benefícios exclusivos, 
conquistados para os associados da ABRATES.

tradutoriniciante.com.br
http://abrates.com.br/%3Fpage_id%3D1741
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a hora de iniciar suas atividades montando 

um home office está ficando cada vez 

mais próxima e você precisa tomar essa 

decisão com segurança. A motivação para isso 

depende de muitos fatores, e o maior deles é poder 

enfim desfrutar do conforto de seu lar e trabalhar ao 

mesmo tempo. Os avanços tecnológicos, a facilidade 

na comunicação e a economia de tempo e dinheiro 

ao trabalhar sem sair de casa são fatores que vêm 

incentivando as pessoas a aderir ao home office.

Fatores psicológicos também interferem na 

decisão de trabalhar em home office, afinal, não 

é nada agradável sofrer horas preso dentro do 

carro no trânsito, cumprir o rígido e chato horário 

comercial, almoçar correndo ou engolir um lanche 

no meio do dia, passar por estresse emocional 

ergonoMia no 
hoMe offiCe
Prestar atenção na ergonomia na hora de montar seu home office é essencial

SaÚDE

Por Renata Cassemiro
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com colegas de trabalho e não ter tempo para o 

lazer e a família. Esse é o lado que já conhecemos, 

mas vamos ao lado prático da nova empreitada: 

planejamento. Essa é a palavra-chave para começar 

suas atividades com o pé direito. É preciso não só 

ter vontade e disposição para atuar em home office, 

mas também tomar algumas medidas para que o 

seu tão sonhado projeto não vá do céu ao inferno 

em poucos dias de trabalho e dedicação.

Para começar bem, não podemos deixar de 

abordar um tema de que você já ouviu falar, mas 

sempre teve alguém na empresa para se preocupar 

com isso por você. Trabalhar em casa requer 

organização, planejamento, disciplina e tudo isso 

está ligado diretamente à ergonomia.

A ciência da ergonomia estuda a relação entre o 

homem e o trabalho que ele executa. Ela desenvolve 

uma integração perfeita entre as condições de 

trabalho, as capacidades e limitações físicas e 

psicológicas do trabalhador e a eficiência de todo o 

sistema produtivo.

Alguns dos objetivos da ergonomia são aumentar 

a eficiência organizacional, incluindo a produtividade 

e os lucros; aumentar a segurança, manter a boa 

saúde ocupacional e o conforto do trabalhador; 

diminuir os riscos e prevenir erros e acidentes de 

trabalho. No caso do home office, os objetivos 

principais são direcionados a posturas adotadas 

pelos trabalhadores durante a jornada, movimentos 

corporais efetuados no uso do computador e seus 

acessórios, como o mouse, impressora e o telefone, 

e fatores físicos ambientais, que enquadram o 

ambiente de trabalho no home office, como som 

ambiente, iluminação, temperatura e ventilação.

Mobiliário

É lógico que você economizará com aluguel de 

imóvel, gasolina, estacionamento, almoço, lanche 

etc., mas precisará fazer investimentos sólidos em 

seu novo espaço de trabalho. Entenda que isso se 

reverterá em benefícios ao longo de sua jornada e 

numa maior produtividade no fim do dia.

Por isso, o mobiliário é o investimento principal. 

Esqueça aquela mesinha que seu filho não usa 

mais, aquela cadeira que veio de brinde na 

compra da mesa de jantar. Você deverá escolher 

móveis exclusivos para escritórios e acessórios 

ergonômicos que se ajustem ao seu corpo. Essa é a 

principal ideia da ergonomia, não abra mão destes 

benefícios para economizar alguns trocados. Pode 

parecer bobagem, mas ao longo das horas nosso 

corpo reclama se não estivermos empenhados em 

manter uma postura correta, usando os acessórios 

de apoio, móveis ergonômicos e horários de intervalo 

para descanso, que também são muito importantes 

e vamos abordar logo mais.

iluminação

A sala que você escolheu precisará de alguns 

ajustes, como temperatura, iluminação direta e 

indireta, ventilação, ruído e até mesmo as cores 

que compõem o ambiente. O ideal é que a sala 

tenha janela e receba iluminação natural, tanto 

para economizar energia como para manter o seu 

ciclo circadiano regularizado. Procure colocar a 

mesa entre a porta e a janela, recebendo apenas 

luz indireta da janela, evitando que a iluminação 
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de fora se projete diretamente na tela do seu 

computador. Use cores claras para iluminar o teto. 

Na parede, escolha uma cor agradável ou um 

papel de parede que combine com seu estilo. Há 

estudos científicos provando que algumas cores 

induzem a uma maior atividade mental, algumas 

aumentam a concentração, outras são mais 

voltadas a estimular a criatividade; escolha uma 

e, se for o caso, aplique-a em apenas uma das 

paredes do local de trabalho.

temperatura

A Norma Reguladora (NR) 17 determina que a 

temperatura ideal para trabalhar em uma sala de 

escritório é de 20 a 23 graus. Se, no momento, você 

não tiver condições de instalar um ar condicionado, 

use um ventilador de teto ou de mesa e mantenha 

um umidificador ligado no ambiente. Uma sala 

muito quente diminui a produtividade e reduz nossa 

capacidade de concentração.

acessórios ergonômicos

Hoje temos no mercado uma gama de acessórios 

ergonômicos para quem trabalha no escritório com 

computador, apoios para diminuir a flexão do punho, 

apoios para os pés com regulagem de altura e 

inclinação, mouses ergonômicos, apoios para laptop 

com regulagem de altura, entre outros. São muito 

úteis e devem ser utilizados todos os dias. Abrir mão 

dos acessórios quando se encontra mais disposto é 

um erro frequente e que, com o tempo, pode causar 

uma doença ocupacional.

planejamento dos horários e 
intervalos

No planejamento do home office também é 

preciso determinar quanto tempo teremos de 

trabalho e de descanso.

A NR 17 determina que, para quem trabalha em 

frente ao computador, o ideal é limitar de 6 a 8 horas a 

jornada diária e que, a cada hora trabalhada deve-se 

parar por 10 minutos para levantar, movimentar o corpo 

e melhorar a circulação sanguínea. Se isso não ocorrer, 

provavelmente você sentirá formigamento e dores nas 

pernas, dor lombar, dor no pescoço e nos braços, 

olhos secos e dor de cabeça. Consequentemente, 

sua produtividade cairá. Esses são só alguns sintomas 

imediatos. A longo prazo, não prestar atenção a essas 

recomendações pode levar a uma doença ocupacional 

séria e à interrupção do trabalho. 

Portanto, faça seu planejamento e determine sua 

jornada nos momentos em que você sente que sua 

produção é maior, caso seja possível aproveitar a 

flexibilidade de horário. Para os intervalos, além de se 

levantar da cadeira, beba água, coma uma fruta, vá 

brincar com seu bichinho de estimação, contemple 

o horizonte, aproveite para exercitar os olhos em 

outras direções que não sejam a tela do computador 

e, principalmente, respeite seus limites. Essa é uma 

dica que serve para todos os âmbitos da vida.

Para finalizar, quebrar a rotina também é uma 

maneira eficiente de fugir da monotonia do home 

office e mudar de ares. Tire um dia para trabalhar 

com o laptop em outras estações, como uma 

biblioteca, um café, um coworking, e aproveite para 

almoçar com os amigos e socializar. 
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a onda de pessimismo no mercado de 

tradução está em alta. Apesar de termos 

problemas que não podem ser ignorados 

(incluindo projetos a preço de banana, fraudes de 

currículos e complicações na economia mundial), 

precisamos continuar pensando positivo.

Correr atrás de cliente cansa e é extremamente 

frustrante. É como fazer uma maratona por dia! Mas 

essa é a realidade de qualquer profissional autônomo, 

não é? O melhor a fazer é aproveitar o período das 

vacas magras para rever o seu plano empresarial e 

pensar nos seus objetivos: Quer trabalhar com mais 

agências? Quer encontrar mais clientes diretos? 

Quer diversificar as suas atividades?

Existem várias maneiras de encontrar clientes. 

Talvez o método mais conhecido seja por websites 

especializados em oferecer projetos de tradução. Ali, 

os clientes que já têm uma necessidade específica 

publicam detalhes para receber um orçamento dos 

profissionais interessados e qualificados. O lado bom 

é que você vai direto à fonte (o cliente que precisa dos 

seus serviços). O lado ruim é que a maioria consiste de 

agências que procuram tradutores baratos e rápidos.

Mesmo assim, não dá para generalizar, pois 

existem agências competentes, que levam o mercado 

a sério e querem manter uma relação saudável com 

tradutores de confiança a fim de garantir também a 

fidelidade dos seus próprios clientes.

Captação de 
Clientes

Biz

Por Rafa Lombardino
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Assim sendo, ter um perfil nesse tipo de site é 

bom porque aumenta a sua visibilidade. Os clientes 

podem fazer uma pesquisa e entrar em contato 

direto se gostarem do seu currículo. E as chances de 

manter uma boa relação com clientes que seguem 

esse padrão são realmente enormes.

Outra alternativa é entrar em contato direto com 

empresas que possam precisar dos seus serviços. 

Isso exige ainda mais energia e empenho, pois não 

há um lugar centralizado onde você possa achar tais 

dados e contatos. Porém, não basta visitar websites, 

encontrar números de telefone e e-mails e começar a 

fazer contato; é necessário estudar esses possíveis 

clientes a fundo a fim de refletir como VOCÊ pode 

ajudá-los a conquistar mais clientes, vender mais 

produtos e serviços e formar parcerias nos mercados 

estrangeiros que falam a sua língua.

Seguindo esse princípio, dê uma olhada ao seu 

redor. Quais empresas estão à sua volta? Onde você 

poderia ir pessoalmente para se apresentar e conversar 

com o possível cliente? Muitas vezes um aperto de 

mão e uma conversa olho no olho, em vez do contato 

frio e distante por e-mail ou telefone, aumentam e muito 

as suas chances de fechar negócio com um cliente.

Tendo isso em mente, nunca saia de casa sem os 

seus cartões de visita, pois nunca se sabe onde a gente 

vai encontrar o próximo cliente. Pode ser durante uma 

conversa na fila do banco, uma festa de aniversário, ao 

fazer compras, num jantar com os amigos… A conversa 

pode surgir naturalmente e, quem sabe, a pessoa com 

quem você está falando pode ser ou conhecer alguém 

cuja empresa, instituição de ensino, ou mídia precise 

dos seus serviços. No mercado de tradução, 

persistência e olho vivo são a alma do negócio. 

Uma das ferramentas de memória de tradução mais flexíveis à disposição, projetada para todos os 
tipos de tradutor. A versão pro é multiplataforma e pode ser executada em Windows, Mac, Linux etc., 
ao passo que a versão Classic roda no ambiente do Microsoft office. Além do desconto de 50% que os 
brasileiros já recebem na aquisição da ferramenta, os associados da ABrAtes ainda contam com um 

desconto adicional de 10%!

Visite o site da Wordfast para mais informações sobre a ferramenta: http://www.wordfast.com/.

Para aproveitar esse benefício, envie um e-mail para paulaianelli@abrates.com.br.
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e aí, fizeram simulações na planilha?

Vocês já devem ter lido sobre curto, médio 

e longo prazo em relação aos investimentos, 

não? É importante levar em conta o “quando você vai 

precisar do dinheiro” ao alocar seus investimentos.

O fator tempo é nosso amigo nas finanças, então, 

precisamos pensar nisso.

É bom também levar em consideração os custos 

envolvidos no investimento escolhido: há imposto 

de renda? Quando o imposto de renda é regressivo, 

quanto mais tempo você mantiver o investimento, 

menos pagará de IR (dentro de uma faixa de 

alíquotas). Não esqueça de ver esse detalhe ao 

optar por um investimento – e por isso é necessário 

ser realista sobre o prazo do investimento.

Um investimento de longo prazo pode até correr 

um pouquinho mais de risco do que o de curto 

prazo. Digamos que você esteja guardando dinheiro 

para uma viagem internacional daqui a dois anos. 

Pode até investir no Tesouro Direto, mas prestando 

atenção ao vencimento – escolha um título que 

vença na época em que você precisa. Já para a sua 

aposentadoria, opte por prazos maiores, trazendo 

custos mais baixos e/ou melhores rentabilidades.

Como vimos no artigo anterior, nem é preciso 

correr muito risco para conseguir um milhão de reais 

em 25 anos. É possível fazer isso com o Tesouro 

Direto, que é um investimento muito seguro, de risco 

baixo, com aportes de valores bem razoáveis.

Com tantos vencimentos diferentes no Tesouro 

Direto, também é bem possível que o Tesouro sozinho 

já seja uma forma de controlar seus investimentos. 

Por exemplo, você pode ter um investimento para 

a estratégia de curto prazo, médio prazo e longo 

prazo, e pode controlar em uma planilha só, com 

abas separadas para cada estratégia.

investiMentos 
e seUs CUstos; 
oUtras operações 
de renda fixa.
Já vimos que mesmo valores aparentemente pequenos podem trazer 
excelentes resultados no decorrer do tempo. É importante pensar em todos 
os aspectos dos investimentos: Imposto de Renda, DOCs/TEDs etc. Também 
falo um pouco do fator tempo – curto, médio e longo prazo.

FinançaS

Por Adriana Caraccio Morgan



METÁFRASE – REVISTA DA ABRATES

16

E a velha e boa caderneta de poupança? Ainda é 

boa opção? Depende. Digamos que sua receita venha 

“picada” durante o mês e você seja daquele tipo de 

pessoa que não pode ver um dinheiro sobrando e já 

dá fim nele, a poupança é ótima. Nesse caso, abra 

uma poupança no seu banco e vá jogando para lá 

os valores. Depois você faz uma compra do Tesouro 

Direto só, principalmente se o seu banco cobrar DOC/

TED para enviar o dinheiro para a corretora que você 

escolher. Vamos supor que você tenha conta no Itaú e 

a corretora só tenha conta no Bradesco. Para facilitar 

a conta, vamos pensar em R$ 10 por DOC/TED. Fica 

óbvio que não dá para ficar enviando muitos DOCs, e 

que um só por mês é melhor.

Outra opção é também abrir uma conta no 

banco que sua corretora usa (no exemplo acima, 

Bradesco). Há contas digitais gratuitas e muitas não 

cobram um determinado número de DOCs/TEDs. 

Verifique se é o caso.

O importante é abrir uma conta em uma corretora 

que não cobre taxa de serviço para investimentos 

em Tesouro Direto. A corretora Easynvest (www.

easynvest.com.br) é uma que não cobra e tenho 

ouvido muita coisa boa a respeito. Sei que falei da 

Rico no artigo anterior, mas me parece que houve 

algumas mudanças recentemente, preciso verificar 

como estão as condições. Só sei que vou abrir uma 

conta na Easynvest. A abertura de conta é gratuita, 

então não tem problema ter em mais de uma corretora.

Ao entrar no site das corretoras, com o tempo, 

vocês verão diversos outros tipos de investimentos 

que podem ser adequados ao seu perfil. Inclusive 

ações, por que não? Mas recomendo que separe só 

um pouco do valor e acompanhe sempre. Eu falhei 

nisso e tenho prejuízo em algumas ações que comprei.

O chat das corretoras costuma ser muito tranquilo 

– sempre pedi muitas informações pelo chat e fui 

bem atendida.
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Mas só existe o Tesouro Direto? Não, há muitos 

outros investimentos – LCI, LCA, Debêntures, CDBs 

etc. Isso só para falar de Renda Fixa. Cada um tem 

suas próprias características:

LCI – Letras de Crédito Imobiliário. É um título 

de crédito lastreado por créditos imobiliários 

(hipotecas, financiamentos imobiliários etc). Grande 

vantagem: isenção de imposto de renda para pessoa 

física! Quando se trata de investimento, qualquer 

economia se transforma em vantagem lá na frente. É 

um empréstimo para fins imobiliários e de renda fixa. 

Porém, o valor mínimo costuma ser mais alto, mas as 

corretoras listam boas opções.

LCA – Letras de Crédito do Agronegócio. Idem 

ao LCI, mas o lastro é em créditos originados do 

agronegócio. Também é isento de IR.

Debêntures – Digamos que você seja dono de uma 

empresa e precise de um empréstimo. Os bancos 

cobram uma taxa de juros muito alta. Você tem a 

opção de lançar debêntures e obter o dinheiro de que 

precisa junto ao mercado. Geralmente os prazos são 

mais longos. A corretora também é o melhor local.

Espero que tenha ficado claro para você que o 

nosso banco de cada dia não costuma ser a melhor 

opção para investimentos. O ideal é abrir uma conta 

em uma corretora independente.

Lembrem-se sempre de que o gerente de seu 

banco trabalha para o banco, e não para vocês. 

Quem nunca recebeu telefonema do gerente 

oferecendo seguros dos quais não precisamos 

e, pior, os infames títulos de capitalização? Os 

funcionários do banco são pressionados a vender 

determinados produtos que, de novo, são bons e 

rentáveis para o banco e não para o cliente.

Vou deixar uma dica de website muito didático: 

http://mepoupenaweb.uol.com.br/ – ele tem um 

canal no YouTube e fala muito de Tesouro Direto. 

Divirtam-se! 

Nosso muito obrigado a Adriana Caraccio-Morgan (1968–2017)

Nós, da Metáfrase, ficamos muito tristes com a perda de uma de nossas colaboradoras, 
Adriana Caraccio-Morgan, que não apenas contribuiu com a revista, mas também 
se dedicou bastante à Abrates e à classe de tradutores. Com autorização da família, 
publicamos em sua homenagem o último artigo que ela escreveu sobre finanças, 
assunto que dominava como ninguém.

Adriana,  seu sorriso, bom humor e suas dicas preciosas já fazem falta não apenas na 
Metáfrase, mas na comunidade dos tradutores e em nossa vida.
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s
aber avaliar uma interpretação, seja de 

um colega experiente, iniciante ou a sua 

própria, deve fazer parte do cinto de 

habilidades de qualquer intérprete profissional. 

Nossa profissão tem um quê de mistério. “Não sei 

como vocês conseguem” é, sem dúvida, a frase 

mais comum da minha carreira. 

Para ser sincera, a ciência não descobriu 

exatamente como o cérebro do intérprete exerce sua 

função — e, convenhamos: o funcionamento deste 

órgão ainda é bem pouco conhecido de modo geral. 

Contudo, independentemente do quanto sabemos 

sobre os bastidores neurológicos do intérprete 

enquanto trabalha, este e, em menor grau, um 

consumidor do serviço precisam saber identificar os 

componentes de uma interpretação de qualidade. 

Dizer se é “boa” ou “ruim”, além de mera opinião 

pessoal, é simplista e generalista demais para 

uma atividade tão intensa e complexa, que exige 

que a comunicação de sentimentos seja expressa 

com pausas, intenções apenas com inflexão de 

voz, tradições e culturas inteiras representadas 

por determinada escolha vocabular. Ah, claro, tudo 

em fração de segundos, sem deixar de realizar o 

vaMos falar sobre 
feedbaCK?
Por mais complexo que seja, dar e receber feedback é fundamental para o 
intérprete de conferência

inTERPRETação

Por Érika Lessa
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mesmo processo com o que vem em seguida. Às 

vezes conseguimos até consultar um glossário ou o 

colega entre uma coisa e outra. Fácil.

A prática do feedback traz muitos benefícios e 

costuma ser desenvolvida e aprimorada em cursos 

de formação. Diria até que deveria ser um fator a ser 

levado em consideração ao escolher a instituição que 

se pretende frequentar. O aluno que tiver dominado 

esta prática e a fizer com frequência durante todo o 

seu treinamento desconhecerá várias dificuldades da 

vida profissional.

Como tirar melhor proveito de um feedback? 

Depende do referencial. Pensemos que há duas partes 

neste processo: o avaliador e o avaliado. O primeiro 

pode ser “mero consumidor”, observando apenas o 

produto final da interpretação, ou pode ocupar o papel 

“clássico”: ouvir o original e 

fazer uma comparação com o 

produto final. Ambos os papéis 

são fundamentais e devem 

sempre oferecer soluções 

ao avaliado. Ao acompanhar 

a interpretação junto com o 

original, o avaliador percebe 

por que aquele ponto “x” foi 

um momento de estresse, se 

a mensagem está truncada ou equivocada, se faltou 

conteúdo, quais dificuldades trazidas pelo discurso 

original foram enfrentadas e resultaram em soluções 

incríveis — ou não — na língua de chegada. Por sua 

vez, na condição de consumidor, só é possível prestar 

atenção ao produto acabado. Assim, quesitos como 

tom de voz, ritmo da fala (o intérprete está esbaforido, 

com sono, cheio de “nés”?) e encadeamento das 

frases se tornam mais evidentes. De qualquer forma, 

em ambos os casos, não convém apenas apontar 

os erros. Uma pergunta pode conter uma solução 

possível para aquele dilema: como eu diria isso? Digo 

“pode” porque você pode não ter a solução e ela não 

necessariamente será a melhor. Ainda assim, já é uma 

sugestão de melhoria e você não chega para o colega 

de mãos abanando.  

Vale ressaltar que o estilo de interpretação adotado 

pode afetar sua observação. O estilo europeu é 

mais pausado, digerido, processado, antes de ser 

entregue ao público. Nas Américas, o intérprete tende 

a ir mais no encalço do orador, tentando interferir 

menos no discurso. Esperar um estilo e receber outro 

pode acabar influenciando seus comentários, caso 

não esteja atento a esta diferença. 

É óbvio que, ao realizar uma 

avaliação deste tipo, espera-

se que o avaliado aprimore 

seu ofício. É uma premissa 

básica do processo. Porém, 

talvez passe despercebido 

o fato de que o avaliador 

usufrui muitíssimo deste 

exercício. Como dito acima, 

a fim de dar um feedback 

de qualidade, é preciso conhecer os meandros 

de ambas as atividades: da interpretação e do 

feedback em si. Também é necessário avaliar as 

técnicas aplicadas e as decisões tomadas a cada 

instante, o que faz com que o avaliador revisite os 

referenciais práticos e teóricos frequentemente. A 

influência desta reprise pode ser vista na prática 

pessoal de interpretação do avaliador. E ainda tem 
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um bônus: é mais fácil argumentar com o cliente o 

porquê de sua tarifa ser o que é.

O fator psicológico pode ser um entrave na 

profissão por vários motivos. Costumo dizer que todos 

são capazes de desenvolver a técnica, é uma questão 

de tempo e treino (muito treino). A insegurança, o 

medo do olhar do outro e do seu próprio afastam muita 

gente do batente antes mesmo do término do curso. 

Claro que, como a técnica, a fibra psicológica pode 

ser exercitada, mas é um processo mais complexo 

e, para alguns, bem mais doloroso. Entretanto, a 

coisa fica um pouco mais fácil se você lembrar que 

(1) avaliações deste tipo são vitais para a melhoria 

do intérprete; (2) apesar de árdua a tarefa, tentamos 

sempre fazer o nosso melhor; e entender que (3) não 

há perfeição neste cenário.

Repetindo: a interpretação não está fadada à 

perfeição. Claro que é possível ter resultados da 

mais alta qualidade, com todo garbo e elegância. 

Só que sempre vai ter algo a acrescentar, modificar, 

acentuar. Por quê? Por conta da natureza da função. 

Tentamos repassar ideias expostas em uma língua 

(envolvendo uma trama singular de carga cultural, 

filosófica, comportamental de um indivíduo e de 

seu povo) para outra (refletindo o máximo possível 

dos fatores que compõem o discurso) evitando a 

interferência dos nossos próprios valores em um 

curtíssimo espaço de tempo (ainda que seja em 

consecutiva, o prazo é curto para todas as decisões 

que temos que tomar). Cientes disso, lançamos 

mão de técnicas que mitiguem os problemas mais 

prováveis: estudamos o assunto, lemos a respeito 

do(s) palestrante(s), criamos glossários, avaliamos o 

material de referência enviado pelo cliente, tentamos 

ter o devido repouso na noite anterior, saímos de casa 

com antecedência, verificamos os equipamentos, 

o volume do microfone, se tem material de última 

hora (a lista é enorme!). Tudo na esperança de 

cobrir todos os os possíveis problemas. E precisa 

ser assim, mesmo sabendo que faremos ações 

contingenciais ao longo do dia (tal qual um GPS: 

“recalculando rota...”). Ainda assim, haverá uma 

aresta a ser burilada. Um termo que seria mais 

adequado, uma formulação mais natural, uma pausa 

na hora errada. Saber identificar a aresta e procurar 

formas de apará-la é o que nos nos torna melhores. 

Para atingir este objetivo, contudo, é preciso deixar 

o ego de lado. É ele quem mais se ressente quando 

temos o desempenho avaliado por um professor 

ou colega. Muitas vezes, durante este processo, 

nos arvoramos em explicações e justificativas que 

não costumam acrescentar nada, são apenas 

expressões da rebeldia do ego. A finalidade do 

feedback é destacar problemas que provavelmente 

não conseguimos identificar (estamos tentando 

fazer o nosso melhor, lembra?) ou não conseguimos 

mudar. Buscar subterfúgios não resolve. É preciso 

saber ouvir, analisar e aproveitar o que for possível.

Em resumo, fazer e receber um feedback não 

é das atividades mais confortáveis do mundo. No 

começo, então, é ainda pior. É como o primeiro dia de 

atividade física. Você começa e o corpo dói, falta o 

ar, minhanossassenhora me tira daqui. Nada parece 

funcionar direito e você se pergunta: para que estou 

fazendo isso? Nos dias que seguem, a opressão é 

grande, mas já não parece ser o apocalipse. Até que 

um dia alguém diz que foi bom e você responde: “Só 

isso?”. Palavra de quem já passou por isso.
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Existem vários livros que explicam as técnicas 

de feedback, caso queira se aprofundar no tema. 

Falando especificamente da interpretação, é 

importante considerar o seguinte:   

Ao avaliar:

1. Aja com carinho, como gostaria de ser 

avaliado. Pode soar “hippie pós-moderno” 

ou “geração namastê”, mas é a melhor 

maneira de ser bem-sucedido na tarefa. 

2. Evite despejar um monte de pontos 

negativos. É contraproducente. Gera 

pressão excessiva, causando justamente 

o efeito contrário. Concentre-se em pontos 

mais críticos como inversão da mensagem, 

unidades de medida disparatadas (ex.: 

usar milhão em vez de bilhão), erros 

repetidos constantemente. Tente não 

passar de três.

3. Procure entender o que levou o colega àquele 

erro (escutou mal, errou o jargão, ainda estava 

preso à frase anterior etc.) e apresente uma 

sugestão para resolver o problema. 

4. Dê exemplos. Tome notas enquanto 

avalia. Fica mais fácil para o avaliado 

identificar o momento do problema, as 

dificuldades pelas quais passou e, assim, 

reavaliar seus métodos.

5. Encontre pontos positivos e destaque-os. 

Sempre há coisas positivas a ressaltar 

e elas devem ter peso semelhante em 

seu feedback. O objetivo é tomar pé do 

desempenho com um todo e não apenas 

dos pontos a melhorar. 

Ao ser avaliado:

1. Lembre-se de deixar o ego de lado. Esta 

não é uma situação de “luta ou fuga” 

(apesar de parecer, no começo). Lembre-

se do objetivo principal: diagnosticar o 

desempenho para aumentar a qualidade do 

serviço prestado. 

2. Encare os comentários como uma 

informação nova: ouça, avalie, aproveite o 

que fizer sentido.

3. Anote. Nem sempre nos damos conta 

de determinados vícios de línguagem e 

maneirismos, portanto guarde por escrito as 

sugestões e soluções de problemas para 

avaliação futura. 

4. Grave-se. A melhor maneira de entender 

comentários e sugestões dos colegas é 

se ouvir. A viagem no tempo ainda não é 

uma realidade, por isso você vai ter que 

se ouvir de novo. 
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n
as histórias em quadrinhos tudo significa: a 

relação imagem versus texto – a mais nítida 

–, o formato das vinhetas, dos balões e, na 

ausência deles, até mesmo o silêncio... Ler histórias 

em quadrinhos, escrever e pesquisar sobre elas não 

é um trabalho simples, pois somos atravessados 

por narrativa, história, política, produto, mercado 

editorial. Entretanto, não há prazer maior do que ser 

apaixonado pelo objeto com o qual se trabalha e 

aprender com cada 

empecilho linguístico que atravessa os quadros. 

E falar na tradução de quadrinhos, então, é refletir 

sobre os encontros e intercâmbios entre culturas, 

sobretudo em nosso país, cuja produção 

estrangeira sobressai diante da nacional. 

Afinal, foi por meio da tradução que os 

leitores tiveram acesso aos quadrinhos. 

trAdUZIr QUAdrINHos – 
Não HÁ trAdUção MAIs 
FÁCIL do QUe oUtrA
A tradução e os tradutores no mercado editorial de histórias em quadrinhos

CaPa

Por Barbara Zocal
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A história sempre foi contada desde o início do mundo 

por meio de imagens. E, como as línguas, as imagens 

também são vivas e se transformam. No século XIX, as 

histórias passaram a ser narradas por meio de imagens 

em quadros, depois veio o balão de fala, aquele com 

traço redondo contínuo. Os traços dos balões também 

foram se transformando e criando curvas, pontos ou 

nada. As palavras estavam ali, primeiro numa espécie 

de rodapé. Em seguida, foram colocadas dentro dos 

balões, entre os quadrinhos, fora dos quadrinhos ou, 

simplesmente, como os balões, inexistiam. E, depois 

do intenso desenvolvimento dos comics nos Estados 

Unidos – a indústria modelo –, quase já no século XX, 

essa nova linguagem foi batizada de comics, por causa 

das comic strips (tiras cômicas), um dos primeiros 

gêneros dos quadrinhos, muito explorado na 

imprensa (jornais, periódicos, revistas).

Mas à época os comics já eram feitos em 

vários outros rincões do mundo e, inclusive, 

tinham outros nomes: bande dessinée em 

países francófonos, fumetti em italiano 

standard, história aos quadradinhos ou 

banda desenhada em português-português, 

tebeo ou historieta em espanhol standard, ou 

até mesmo cómic (assim mesmo, com acento) na 

Espanha e na América Latina, das Comic em alemão, 

histórias em quadrinhos em português brasileiro, 

quadrinhos, ou HQs para os mais íntimos.

Como os quadrinhos chegaram ao Brasil?

Curiosamente, o Brasil-colônia acompanhou 

as tendências de criação quadrinística mundial. 

Às vésperas da Independência, em 1808, com a 

chegada da corte portuguesa e do governo em exílio 

que fugia da invasão da metrópole por Napoleão, 

a prensa tipográfica se instalou no Rio de Janeiro. 

Afinal, um governo moderno precisava de um prelo.

Foi nas páginas da revista Vida Fluminense em 1869 

que surgiu, entre reportagens e ilustrações diversas, 

a primeira história em quadrinhos brasileira. As 

Aventuras de Nhô Quim foi criada por Angelo Agostini, 

um italiano radicado no Brasil desde os 16 anos e 

considerado o precursor dos quadrinhos no país. 

Porém, a tradição de se publicar revistas somente com 

quadrinhos começou a partir do lançamento de Tico-

Tico, em 11 de outubro de 1905, que trazia ao público 

brasileiro, por exemplo, as histórias do personagem 

Buster Brown, de Richard F. Outcault, um ícone dos 

quadrinhos norte-americanos. Traduzido com o nome 

de Chiquinho, o personagem foi “abrasileirado” em 

virtude das adaptações culturais realizadas nas tiras 

da época1, um recurso muito utilizado nas publicações 

de histórias em quadrinhos por editoras brasileiras até 

a década de 1990, principalmente nas traduções de 

nomes próprios.

O quadrinho estrangeiro, em especial o norte-

americano, sempre forneceu conteúdo para 

publicação. Essa influência foi muito estimulada a 

partir de uma viagem do jovem editor Adolfo Aizen 

para os Estados Unidos, nos anos 1940. Ao observar 

a influência que os quadrinhos tinham no aumento 

das vendas de periódicos e revistas, Aizen fez 

contato direto com os distribuidores das agências 

dos quadrinhos norte-americanos, os syndicates, e 

1   REIS, Dennys da Silva. “Tradução e formação do mercado editorial dos quadrinhos no Brasil”, in: Jornada de Estudos sobre Romances Gráficos, III, 2012, Brasília. Anais. Brasília: UNB, Grupo de estudos em 
literatura brasileira contemporânea, 2012. p. 126-136.
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passou a publicar os comics no Brasil pela Editora 

Brasil-América Limitada (EBAL), considerada uma 

das mais importantes editoras de histórias em 

quadrinhos do Brasil. Por isso, é considerado o “Pai 

das Histórias em Quadrinhos do Brasil”.

No contexto brasileiro, a presença dos comics 

norte-americanos foi fundamental, pois impulsionou 

o mercado editorial. Essa influência pode ser 

percebida até hoje no mercado editorial nacional, 

tanto como referência para os quadrinhos na feitura 

de publicações nacionais, quanto no volume de 

traduções. Após a década de 1980, as publicações 

europeias e japonesas passaram a integrar o 

mercado, e os quadrinhos latino-americanos, 

apesar da proximidade territorial, começaram a ser 

publicados com mais frequência após os anos 2000.

Grande parte desse movimento de novas 

publicações se deve aos quadrinistas e 

pesquisadores de quadrinhos que se empenharam 

em dar ao gênero um status reconhecível no 

polissistema literário brasileiro, gastando toda a 

sua retórica para convencer diretores e editores de 

jornais a publicar HQs, por alguns anos bastante 

desacreditadas no país. Vemos assim que as 

traduções das HQs no Brasil foram responsáveis 

pela sua consolidação, e a leitura e o intercâmbio de 

quadrinhos só foram possíveis por meio da tradução.

Quem faz as traduções são os tradutores!

No mercado editorial de quadrinhos, observamos 

que muitos tradutores têm relações com as áreas 

de comunicação e jornalismo e exercem (ou 

exerceram), como profissionais autônomos, outras 

funções que dialogam com a tradução. Somos (ou 

fomos) também editores, redatores, professores, 

pesquisadores. Esses contextos não se distanciam 

tanto da realidade apresentada pelo pesquisador 

Dennys da Silva Reis (2012) ao tratar do mercado 

editorial brasileiro de quadrinhos entre os anos 

1915 e 1960. Ele considera o poeta Olavo Bilac e a 

jornalista Helena Ferraz de Abreu como os primeiros 

tradutores brasileiros de histórias em quadrinhos, e 

aponta nomes como os de Alceu Penna (desenhista 

e estilista), Alfredo Machado (jornalista e redator), 

Horácio Gutiérrez (desenhista), Nelson Rodrigues 

(escritor e jornalista), entre muitos outros.

A proficiência de língua estrangeira dos 

tradutores também variava: havia casos como o 

de Alfredo Machado, fluente em inglês, francês e 

espanhol, que recorria às fontes mais modernas 

de pesquisa da época para traduzir; e como o de 

Nelson Rodrigues, que traduzia os balões do inglês, 

uma língua desconhecida por ele, para o português 

por conta própria, muitas vezes inventando histórias 

a partir do que os desenhos lhe sugeriam2.

Se imitadas, adaptadas, recriadas ou traduzidas, 

a questão é que as traduções de histórias em 

quadrinhos sempre estiveram presentes na literatura 

brasileira, porém, inseridas numa relação evidente de 

poder territorial e linguístico, demarcando o caráter 

colonizador que as traduções podem adquirir. A partir 

dos anos 2000, tradutores mais profissionalizados 

foram incorporados ao mercado dos quadrinhos. Em 

relação aos tradutores antigos, os contemporâneos 

2     JUNIOR, Gonçalo. A guerra dos gibis: a formação do mercado editorial brasileiro e a censura aos quadrinhos, 1933-64. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.
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compartem uma paixão comum: somos leitores 

invictos de quadrinhos, alguns desde jovenzinhos, 

como os tradutores Drik Sada, Érico Assis e Alexandre 

Boide, ou mais adultos, como Monica Stahel, uma das 

tradutoras de HQs mais atuantes no país.

Foi na década de 1980, quando começou um 

boom de quadrinhos no Brasil. Traduzi títulos 

da coleção Opera Erotica (assim mesmo, sem 

acento) então publicada pela Martins Fontes, 

incluindo autores como Crepax, Manara, Bilal, 

Varenne etc. Traduzi também álbuns da série 

Torpedo, da série franco-belga Lucky Luke, de  

Goscinny e Morris, da série Tuniques Bleues, 

de Cauvin e Lambil, da série Boule et Bill, de 

Roba, e outros. Nessa época, também, traduzi os 

primeiros álbuns de Mafalda.

Monica Stahel, tradutora de francês e espanhol

Inclusive tradutores renomados da literatura 

canônica mundial foram contratados para traduzir 

quadrinhos. Um caso interessante é o de Sergio 

Molina. Tradutor de O engenhoso fidalgo D. 

Quixote de La Mancha (Tomos I e II), publicados 

pela Editora 34 em 2002 e 2007 (entrevistado 

da Metáfrase no 2), também foi responsável, em 

conjunto com Rubia Prates Goldoni, pela tradução 

brasileira de El Eternauta, clássico dos quadrinhos 

argentinos, criado por Héctor G. Oesterheld e 

Francisco Solano López, e publicado pela Editora 

Martins Fontes, em 2011.

Não há tradução mais fácil do que outra. Tudo é 

questão de entender os gêneros.

Quando tratamos de histórias em quadrinhos, 

também falamos de diversidade. Há uma infinidade 

de gêneros (tiras, tiras cômicas, narrativas gráficas, 

novelas gráficas, mangás, fanzines), publicados 

em diversos formatos (jornal, revista, formatinho, 

álbum, graphic novel, on-line), narrando temáticas 

também diversas (terror, fantasia, ficção científica, 

não ficção, eróticos, super-heroicos, políticos etc.) 

que se enquadram em faixas etárias diferentes (no 

3   ASSIS, Érico. “Especificidades da tradução de histórias em quadrinhos: abordagem inicial”, in: Tradterm, São Paulo, v. 27, p. 15-37, 2016. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/tradterm/issue/view/9082>. Acesso 
em: mar. 2016. 

Os quadrinhOs 

japOneses, a.k.a. mangás, sempre 

fOram fOnte de infOrmaçãO e meu 

passatempO favOritO, desde criança. minha 

primeira alfabetizaçãO fOi em japOnês, li tOdOs 

Os cOntOs infantis, clássicOs da literatura e 

quadrinhOs, primeirO, na língua japOnesa. pOrtuguês, 

para mim, era apenas a língua ‘estrangeira’ falada 

nO prOgrama vila sésamO. nessa épOca, achO que eu 

acreditava que a língua falada nO brasil era O japOnês. 

(risO.) esse meu   passatempO favOritO só tOmOu 

status de ganha-pãO nO   

   anO 2000.

Drik SaDa, traDutora De japonêS

leiO 
quadrinhOs desde antes de saber ler e nunca parei. cOmecei a traduzir prOfissiOnalmente, a cOnvite de editOras, em 2008.
Érico aSSiS, traDutor De  inglêS e francêS
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caso dos mangás, shounen e shoujo são dirigidos 

ao público infanto-juvenil e seinen ao adulto – afinal, 

adultos também leem quadrinhos!).

As tiras cômicas, cartoons e charges foram 

os gêneros que dominaram as revistas e jornais 

brasileiros desde o início. A partir da década de 

1980, os álbuns, sob influência francesa e italiana, 

chegaram ao país. Nos anos 1990, popularizaram-

se as graphic novels norte-americanas, que alguns 

ainda concebem como gênero, outros como formato.

Não podemos esquecer ainda de mencionar a 

diversidade absurda de traços, que podem estar 

muito relacionados à origem dos quadrinhos ou à 

escola pela qual determinados quadrinistas são 

influenciados, e que devem ser considerados pelo 

tradutor e pelo letreirista3 nas traduções. O que 

observamos é que na tradução de quadrinhos, ainda 

que ela exerça sua função de apresentar autores, 

culturas e histórias estrangeiras para o mundo, os 

problemas e as dificuldades da prática podem estar 

mais relacionados ao gênero do que propriamente à 

língua da qual se traduz.

A principal dificuldade são os trocadilhos 

linguísticos que se fazem presentes também 

na imagem. Isso exige uma adaptação extrema 

do texto a ser inserido, e nem sempre é possível 

chegar a um resultado satisfatório. 

Alexandre Boide

Mas a grande dificuldade é a mesma de 

qualquer tradução: encontrar as palavras 

certas para corresponder ao original. É um 

trabalho de tomada de decisão que tem que 

levar em conta vários fatores, como expectativas 

do público, o que você interpreta do original e 

as opções de tradução que consegue imaginar. 

Encontrar uma mais adequada, e justificada, 

costuma ser o processo mais difícil.

Mas o mais difícil da prática é a 

questão estrutural: temos poucos leitores 

e consumidores do mercado editorial no 

Brasil. Compra-se pouco livro, faz-se pouco 

livro e paga-se pouco para fazer livros, 

inclusive para traduzir. Não há mercado 

consumidor para centenas de obras que eu 

O maiOr prOblema é encOntrar O registrO 

adequadO da linguagem. quandO se trata 

de jargões, dialetOs, sOtaques etc., muitOs 

tradutOres tendem a fazer adaptações esdrúxulas, 

criandO situações absurdas cOmO, pOr exemplO, 

um campOnês francês falandO cOmO um caipira 

brasileirO caricatO, desses de festa junina. O 

excesso de ‘inventividade’ às vezes leva ao ridículo. 

há casOs em que O melhOr caminhO é utilizar uma 

linguagem cOnvenciOnal e deixar que as imagens, 

aliadas à intuição do leitor, façam o resto.

Monica Stahel

Os maiOres 
prOblemas acOntecem nas séries 

ainda em andamentO nO japãO, pOr nãO 
ser pOssível prever Os próximOs passOs dO 

autor. às vezes, frases do passado voltam como 
flashbacks e, sem querer, a traduçãO feita 

  antes nãO bate cOm a intençãO dO autOr. 
aí, temOs que cOrrer atrás para vOltar aO 
sentidO dO textO. ainda bem que, em traduçãO, 
cOm O manejO da palavra, 

dá-se um jeitO em tudO.
Drik SaDa
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gostaria de traduzir e de ver publicadas no 

Brasil. Do mesmo modo, é preciso trabalhar 

bastante e constantemente para ter sustento 

como tradutor. Esta questão estrutural 

certamente é mais complicada que qualquer 

coisa pontual do processo de tradução – e é a 

que mais afeta o tradutor. 

Érico Assis

Falando de condicionamento da forma 

gráfica, surge outro dos elementos próprios das 

histórias em quadrinhos: a interação entre texto 

e imagens. Em muitos casos, a gente percebe 

ao traduzir que não pode usar determinada 

expressão porque não se encaixa com a 

imagem que está vendo. Entretanto, também 

há momentos em que é a imagem que traz a 

resposta do que significa o texto ou dá um apoio 

para a própria tradução, então essa presença 

de imagens termina se convertendo em uma 

grande vantagem. De qualquer maneira, não 

há como negar que as imagens estão aí, sempre 

acompanhando o texto, e é necessário considerá-

las de qualquer forma.

É preciso prestar muita atenção [nas 

onomatopeias] para conseguir transmitir a 

mesma ideia sonora que o original (sabemos, 

por exemplo, que nenhuma voz de animal é 

idêntica em duas línguas diferentes). Um 

truque ótimo: falar em voz alta ou pedir 

que outras pessoas reproduzam o som em 

questão.

Esther Cruz Santaella, tradutora espanhola 

dos idiomas alemão e inglês

A restrição do espaço é um problema de tradução?

Nas HQs, a delimitação do espaço dentro de 

cada quadrinho ou balão (de fala, de pensamento, 

de grito etc.) é um fator determinante na tradução. 

Porém, há controvérsias entre os tradutores quanto 

a realmente considerar essa questão como um 

problema de tradução.

A tradução de HQ não apresenta desafios 

maiores nem menores do que qualquer outra 

tradução. O problema do espaço, na minha 

opinião, tende a ser superestimado. Na verdade, 

não se trata de nenhum bicho de sete cabeças. No 

caso da Mafalda, esse problema praticamente 

não existiu, pois o espanhol e o português são 

idiomas de sintaxes muito próximas. Já no 

caso do inglês, por exemplo, sabe-se que as 

traduções para o português resultam em textos 

que ocupam um espaço cerca de 30% maior, no 

caso do francês essa proporção cai para cerca 

de 20%. Um mínimo de capacidade de síntese 

por parte do tradutor resolve a questão. E, se for 

eu diria que na traduçãO de quadrinhOs existem duas questões 
principais que levam O Olhar dO tradutOr 

para OutrO pOntO, diferente dO da 
traduçãO de rOmances. nOs quadrinhOs, 

O textO sempre está relaciOnadO a 
uma imagem, Ou seja, O textO precisa 

funciOnar em harmOnia cOm a imagem, nãO 
deve cOntrariá-la, mas também nãO pOde 
repetir a infOrmaçãO que ela já traz.anja kootz, traDutora aleMã DoS iDioMaS inglêS e francêS
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necessário algum corte, basta ter o bom senso 

de não cortar elementos fundamentais.

Monica Stahel 

A principal dificuldade, por ser a mais óbvia, 

é a limitação de espaço. Não se trata apenas de 

sua forma de traduzir uma ou outra frase estar 

condicionada ao espaço em que precisa caber, 

mas de às vezes certas dificuldades de tradução 

em si (questões de humor, por exemplo) se virem 

agravadas por essa restrição de caracteres: é 

possível ter encontrado um equivalente exato no 

plano semântico, léxico etc., mas, se não couber, 

será necessário modulá-lo. Contudo, com o 

tempo, essa complicação vai ficando cada vez 

mais leve, porque nos acostumamos a contar 

com ela e, além disso, ela ajuda a adquirir 

concisão e precisão na hora de traduzir histórias 

em quadrinhos e qualquer outro texto.

Esther Cruz Santaella

[…] é preciso seguir estritamente o número 

de caracteres do original em uma tradução 

de quadrinhos, e as traduções 

tendem a ser maiores que o 

original. No caso dos quadrinhos, 

não dá para serem maiores. Pois, em 

geral, não há mais espaço no balão do 

que o original prevê. Também não se pode 

resolver o problema diminuindo a fonte, pois, 

além dos desenhos, a fonte nos quadrinhos 

também é um elemento gráfico. Se a fonte 

for menor que em outros balões, o texto vai 

parecer sussurrado, por exemplo; se for maior, 

vai parecer que o texto foi falado em voz alta, 

eventualmente pode até representar um grito.

Às vezes, não é tão simples encontrar 

uma solução que seja tão concisa quanto a 

do original. Por exemplo, quando se trata 

de traduzir o no do inglês para o alemão, 

teríamos de usar o nein, que já conta com 

o dobro de caracteres. Por isso sempre é 

necessário pensar em uma solução.

Anja Kootz

Como se vê, o trabalho do tradutor de quadrinhos 

é muito sério e não menos intenso que a tradução 

de outros gêneros. Um tradutor que se dedica 

profissionalmente a esse tipo de tradução tem 
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trabalhos constantes e mensais, cabe a ele escolher 

e organizar sua agenda e seus projetos.

[Traduzo] entre 30 e 40 projetos com 

quadrinhos por ano. Mas o tamanho destes 

projetos pode variar: há quadrinhos de 30 páginas 

e há quadrinhos de 300 páginas (e mais). 

O tempo de trabalho em cada página de HQ 

também varia: há páginas sem texto e páginas 

carregadas de texto. De qualquer maneira, dá 

umas 5.000 páginas de quadrinhos por ano.

Érico Assis

Tenho um fluxo constante, que me preenche 

toda a quota de serviço mensal, desde que 

comecei nesse gênero. Nunca me faltaram 

ofertas. Adoraria ter mais dez clones de mim, 

para assumir mais títulos.

Drik Sada

Nos últimos anos, foi crescente a proporção de 

editoras que acrescentaram as HQs a seus catálogos. 

O interesse das editoras por esse nicho do mercado 

pode estar relacionado ao emprego das HQs nos livros 

didáticos utilizados nas escolas públicas brasileiras, 

escolhidos a partir de licitações do Programa Nacional 

do Livro Didático (PNLD), com o propósito de destinar 

aos alunos um material que seja aceito por eles; e, ao 

mesmo tempo, à inserção de histórias em quadrinhos 

e de clássicos adaptados para os quadrinhos na lista 

anual de compras de livros paradidáticos do Programa 

Nacional Biblioteca na Escola (PNBE), desde 2006. 

Entretanto, as editoras de quadrinhos que mais se 

destacam no mercado atual nem sempre participam 

desses programas. São elas: L&PM, Veneta, Conrad-

IBEP, Panini, JBC, Companhia das Letras, Mythos, 

Marsupial, WMF Martins Fontes e Zarabatana Books.

Eis a questão: como me tornar um tradutor de 

quadrinhos?

Primeiro, você se levanta da cama. Toma um 

café em seguida e diz suas palavras de ordem: “Eu 

consigo!”, sobretudo se você for tradutor autônomo. 

Depois, faz o mesmo que todos os profissionais 

que driblam as dificuldades intrínsecas dos que 

querem e sonham trabalhar com nichos artísticos 

ou com aquilo por que são apaixonados: leia muito, 

pesquise sobre o tema, converse com colegas da 

área de diferentes especialidades, vá a lançamentos, 

palestras e eventos sobre quadrinhos...

Tradutores de quadrinhos são seres trabalhadores e 

profissionais, acima de tudo, com umas e outras manias.

[traDuzo] MaiS ou MenoS  
uM por MêS.

alexanDre BoiDe

a traduçãO 

é um trabalhO magníficO. 

a gente se envOlve cOm livrOs 

ótimOs e pOde trazê-lOs para O própriO 

idiOma. e quandO eu, pOr exemplO, traduzO 

biOgrafias em quadrinhOs Ou adaptações 

de clássicOs literáriOs, precisO pesquisar 

muitO e sempre mergulhO em nOvas áreas 

dO cOnhecimentO. issO é extremamente 

enriquecedOr, e assim, pOr meiO da 

traduçãO, a gente abraça O mundO um 

pOucO mais.
anja kootz
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Um dos aspectos que poderia dizer que mais 

me motivam a traduzir quadrinhos é me ver como 

uma profissional diante de todos esses desafios 

[específicos da tradução de quadrinhos]. Superar 

obstáculos tão variados implica processos de 

investigação, documentação e criação díspares 

e exigentes, que terminam por ser fascinantes 

em muitas ocasiões e permitem aprender cada 

vez mais aspectos da minha profissão, mas 

também de outros campos. Por outro lado, o fato 

de traduzir quadrinhos me abre janelas dentro 

da comunidade que me permitem conhecer 

obras, autores e correntes que talvez, de outra 

maneira, continuariam sendo desconhecidos 

para mim. Para terminar, considero que é uma 

maneira muito útil de adentrar um idioma 

e a cultura à qual ele pertence, dada a forma 

peculiar que os quadrinhos têm de mostrar o 

mundo, pelo modo como usam a linguagem, a 

maneira como aparecem referências culturais, a 

intertextualidade e tantas outras coisas.

Esther Cruz Santaella

A motivação é poder continuar fazendo 

o que gosto e, como cada texto é um texto, 

a perspectiva de ter sempre um novo desafio 

pela frente. Trabalhei muitos anos em casa, mas 

de um ano para cá venho usando um escritório 

alugado, a uns dez minutos de caminhada 

de onde moro. Uma casa está sempre cheia de 

distrações e deveres e, como o isolamento eleva a 

produtividade, é melhor seguir por esse caminho. 

À minha frente na mesa de trabalho fica o meu 

patrão: o calendário. Quando preciso pensar, não 

consigo ficar parado, e começo a perambular de 

um lado pro outro. Às vezes fico mais de uma 

hora assim. A minha mania é involuntária: a de 

errar a grafia de nomes próprios nas traduções.

Alexandre Boide

Ganho a vida com meu passatempo, que mais 

poderia querer, por enquanto? Trabalhar em casa 

foi a melhor decisão que tomei em toda a minha 

vida. Já tive clientes que queriam me ter em seus 

escritórios, achando que eu produziria mais do que 

produzo em casa, e caíram do cavalo. Tradução 
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não é um serviço linear para mim. Tanto é que 

costumo realizar diversos títulos paralelamente, 

quando empaco em um, vou para outro e, depois, 

volto. É a maneira como eu funciono. Não tenho 

local fixo para trabalhar. Vou atrás do recinto 

mais fresquinho, nesta época de verão. Corro para 

a manta, na época do inverno. 

Quando empaco na tradução de um mangá, eu 

fujo... E vou ler outro mangá. (Riso.) Ou assistir 

a um filme. Sempre tem algum título rodando na 

minha tela. Chego a ver de três a cinco filmes por 

dia. As melhores soluções de frases e inspirações 

para caracterização de personagens vieram dos 

filmes, no meu caso. 

Não chega a ser uma mania, mas, nos 

últimos tempos, tenho feito as traduções 

através de um aplicativo de reconhecimento de 

voz, que transforma em texto tudo que eu dito. 

Tudo por preguiça de digitar, claro. Tendinite e 

hérnia de disco agradecem. (Riso.) O aplicativo 

reconhece puramente as palavras, por isso, eu 

não precisaria dar ênfase às pontuações, mas, 

quando me dou conta, lá estou eu, interpretando 

a frase, com emoção e tudo. Praticamente, um 

ensaio teatral em casa. (Riso.) Na minha mesa, 

nunca falta... uma garrafa de água.

Drik Sada

Não sei por que sempre tive vontade de traduzir, 

mas sempre tive. Gosto de livros. Tem um pouco 

de ego em ver o meu nome incluído em livros de 

que eu gosto, participar deles de alguma 

forma. Não me vejo escrevendo livros 

ou participando do processo de uma 

história em quadrinhos em outra função, por isso 

já fico bem satisfeito em figurar como tradutor. Até 

gostaria de ter um lugar para trabalhar fora, mas a 

contabilidade para sustentar outro espaço não fecha. 

Vez por outra, porém, levo o notebook para trabalhar 

em outros espaços, como a universidade ou um 

café. Quando tenho material impresso para revisar 

– sempre faço minha revisão final no documento 

impresso –, sempre que possível levo para revisar em 

outro lugar, de preferência ao ar livre. É um jeito de 

sair de casa. Na minha mesa tem um computador 

(desktop), dois monitores (um fica na vertical para 

eu ver as páginas de quadrinhos), caixas de som do 

computador e alguns bonequinhos, incluindo um 

bobblehead do Doutor Destino que balança quando 

eu digito. E bagunça em geral.

Não acontece tanto durante a tradução, mas 

quando estou diante de algum trabalho chato 

minha atenção costuma fugir ou para a janela 

que dá para a rua ou para limpar a sujeira entre 

as teclas do teclado.

Na minha mesa, durante o trabalho de 

tradução, eu gostaria de não ter nada fora o 

que mencionei acima. Gostaria que não tivesse 

a bagunça. Geralmente trabalho com arquivos 

digitais, então está tudo no computador. Se só 

tenho a obra original impressa, ela fica ao lado do 

monitor, aberta num leitoril.

Conto páginas de quadrinhos e toques que 

traduzo por dia. Não é uma mania despropositada, 

porque serve para eu medir minha produção e 

também para cumprir minhas metas financeiras. 

Mas é um tiquinho obsessiva.

Érico Assis
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Q
uando eu era criança, e, vamos combinar, 

não faz tanto tempo assim, uma das minhas 

brincadeiras preferidas era o passatempo 

de ligar os pontos. Era sempre fascinante descobrir 

a imagem que aqueles pontinhos aparentemente 

desconexos ocultavam. Mais tarde na vida, 

abandonei o passatempo, mas o hábito de tentar 

conectar as coisas continuou comigo. Quando o  

 

pessoal da Metáfrase pediu uma análise de um 

evento recente no mundo das empresas envolvidas 

com tecnologias da tradução, voltei no tempo e me 

vi novamente sentado nos degraus da varanda de 

piso vermelho da casa suburbana onde cresci, com 

o exemplar mais recente da Revista Coquetel nas 

mãos e meu lápis preto Faber-Castell nº 2 pronto 

para entrar em ação. Pois então, vamos nessa!

No dia 30 de janeiro deste ano, o Slator, site 

especializado em notícias do setor empresarial de 

traduções, publicou a matéria What’s Amazon Up to 

in Machine Translation? (O que a Amazon pretende 

com a tradução de máquina?) (https://goo.gl/

z5RwV5). A matéria anuncia a abertura de 

um escritório da Amazon, a gigante da 

internet que todos conhecemos, na 

cidade de Pittsburgh, Pensilvânia 

(EUA). A notícia poderia ser apenas 

incidental para os tradutores não 

fossem dois detalhes: Pittsburgh é 

um polo de pesquisa tecnológica 

e o escritório aberto pela Amazon 

é exclusivamente voltado para o 

desenvolvimento de atividades em 

torno da tradução de máquina. 

a aMazon, a 
tradUção de 
MáQUina e nós

TRaDTECH

Por Ricardo Souza
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Antes de prosseguirmos, uma explicação: a 

expressão que uso para me referir a machine 

translation, tradução de máquina, não é uma 

“tradução literal”, é uma opção de manter o campo da 

tradução informatizada conceitualmente associado 

às disciplinas que estudam as “coisas de máquina”, 

como inteligência de máquina, criatividade de 

máquina e por aí vai. Acredito que o termo tradução 

automática seja enganoso, mas isso é conversa 

para outra hora, vamos voltar ao jogo dos pontinhos.

Para entendermos o que de fato esse movimento 

da Amazon pode representar, precisamos saber 

quem é realmente a Amazon. A Agência Reuters 

(https://is.gd/gUJ58P) descreve a empresa como 

ofertante de produtos e serviços online que vão desde 

a revenda de itens de consumo até a negociação 

de conteúdo digital, passando pelo ramo editorial. 

É responsável por cerca de 340 mil empregos em 

todo o mundo e seu valor de mercado atual é de 

aproximadamente US$ 400 bilhões. Assim, não é, de 

forma nenhuma, um peixe pequeno e suas ambições 

empresariais são as mais variadas e globais. Toda 

essa atividade gera um volume colossal de material, 

notadamente textos, que precisa ser multilíngue 

para alcançar o máximo possível de públicos. Sendo 

assim, nada mais natural do que decidir investir em 

tecnologia de tradução de máquina para reduzir 

custos de comunicação nos diferentes ambientes 

sociais e culturais em que a empresa circula. 

Todavia, esse é o ponto mais visível do jogo e se 

dermos uma olhada em volta poderemos encontrar 

uns pontinhos nem tão escondidos assim que são 

importantes para o desenho em nosso passatempo 

aparecer. Aqui vão.

a amazon oferece conteúdo digital 
aos seus clientes de revenda

Não é somente material próprio que a Amazon 

precisa traduzir, mas também o dos clientes que 

promove online. Trata-se de uma rede e a tradução 

de conteúdo online é uma das áreas em que a 

tradução de máquina é mais explorada, devido 

às características essencialmente informativas e 

estruturalmente menos complexas desse conteúdo. 

Nomes de serviços como Yandex e Youdao são 

conhecidos de quem precisa da tradução de 

conteúdo online e recorre à máquina em função de 

um melhor equilíbrio percebido no trinômio custo, 

tempo e qualidade. É lógico, então, pensar que a 

Amazon queira investir em tecnologia de tradução 

não só para cortar seus custos, mas para lucrar com 

ela, oferecendo-a aos seus clientes ou mesmo a 

terceiros que, por sua vez, poderão oferecê-la aos 

seus clientes e por aí vai. 

a amazon é veiculadora e 
produtora de conteúdo digital  
em vídeo

A Amazon Prime Video, serviço de streamming 

concorrente direto do popular Netflix, também 

está envolvida em outra área que tem recebido 

atenção crescente da tradução de máquina, a 

legendagem. Uma ampla pesquisa de 2014 voltada 

para a aplicação da tradução de máquina na 

legendagem, no âmbito do projeto SUMAT-CORDIS 

da União Europeia (https://goo.gl/DGXprS), chegou 

à seguinte conclusão: “A rodada de avaliação 
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da qualidade rendeu resultados positivos, com 

distribuição constante dos resultados de tradução 

automática MT indo de baixos percentuais de má 

qualidade a quantidades maiores de legendas com 

alta qualidade traduzidas por máquina. Aferições 

de ganho e perda de produtividade também foram 

positivas, com aumento geral de quase 40% em 

termos de legendas por minuto. A segunda rodada 

de avaliação incluiu uma aferição do impacto da 

tradução de máquina na qualidade esperada 

associada com a filtragem dos maus resultados 

de tradução de máquina, o que também rendeu 

resultados positivos”. (https://goo.gl/B6pX3k) 

Em língua de gente: tradução de máquina e 

legendagem, juntas, podem dar pé e nenhuma 

empresa envolvida com produtos associados 

à legendagem deixaria passar esse barco. 

Tampouco a Amazon, que ganharia não apenas 

com a legendagem de seus próprios produtos, mas 

também com a oferta de serviços de legendagem 

automática aos seus clientes.

a amazon é uma editora

Uma das discussões mais calorosas entre 

os tradutores e entre todos os interessados 

em traduções gira em torno da aplicabilidade 

da tradução de máquina à tradução editorial, 

notadamente aos textos literários. Enquanto 

os tradutores discordam entre si a respeito, 

os diferentes públicos da tradução parecem 

vislumbrar possibilidades. Um exemplo vem da 

Universidade de Stanford (EUA), que tem investido 

recursos e tempo em pesquisas sobre tradução 

de textos literários por máquina (como em http://

nlp.stanford.edu/pubs/voigtandjurafsky12.pdf). 

Outro vem da Universidade de Dublin (Irlanda), 

cuja Escola de Informática é referência mundial. 

Seus professores Antonio Toral e Andy Way 

apresentaram ao público, em 2015, os resultados 

de uma interessante pesquisa envolvendo a 

tradução por máquina de L’Étranger, de Albert 

Camus, do francês para o inglês e o italiano 

(https://goo.gl/gFQism). É verdade que os 

resultados dessas pesquisas acadêmicas têm sido 

variáveis e, no geral, demonstram que a tradução 

de máquina ainda tem um caminho a percorrer 

até poder ser empregada com confiança em 

textos literários. Mas é bom lembrar que nem só 

de “alta literatura” vivem as editoras. Já em 2010 

o professor David Bellos, que entre tradutores 

dispensa apresentações, alertava em um artigo 

no The New York Times: “Se olharmos de forma 

enviesada alguns gêneros da ficção estrangeira 

[em idioma diferente do nosso] contemporânea, 

(...) poderemos supor que não tendo essas obras 

nada a dizer e empregando somente fórmulas 

repetidas, então, depois de um número suficiente 

de traduções de romances de um mesmo tipo e 

depois que seus originais fossem digitalizados e 

publicados na Web, o Google Translate poderia 

fazer uma simulação bastante boa de tradução na 

regurgitação de textos do mesmo jaez” (https://

goo.gl/VUxq).

Contribuindo com minha experiência pessoal, 

um colega tradutor recebeu, há uns anos, a 

proposta de uma grande editora (e bota grande 

nisso) para um projeto de tradução de algo em 
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torno de mil livros essencialmente com tradução de 

máquina. Esse colega me convidou para analisar o 

projeto e concluímos ser inviável, não pelo uso da 

tradução de máquina, mas pelo prazo inexequível. 

Posteriormente o projeto seria proposto para uma 

grande empresa de tradução no Rio de Janeiro, que 

chegou à mesma conclusão.

Entendam, não pretendo iniciar nenhum 

debate aqui, apenas chamar a atenção para o 

fato inegável de que apesar de muitos tradutores 

acharem a tradução de máquina e o texto editorial, 

especialmente o literário, incompatíveis, o interesse 

em acabar com essa incompatibilidade, ou pelo 

menos reduzi-la, existe e, como diz o ditado, “where 

there is a will...” Além disso, sendo a Amazon uma 

editora que investe na autopublicação online através 

do Kindle Direct Publishing (https://kdp.amazon.

com), só podemos concluir que os resultados do 

trabalho realizado em seus escritórios de tradução 

de máquina em Pittsburgh também serão aplicados 

aos seus investimentos editoriais. Pensar diferente 

não faria muito sentido.

Precisamos notar, ainda, que o movimento 

da Amazon em direção à tradução de máquina 

certamente condiz com o objetivo empresarial maior 

de qualquer empresa digna do nome, que é subsistir 

e crescer cada vez mais por conta de suas receitas. 

Nenhuma empresa investe em tecnologia que não 

apresente boas perspectivas de retorno financeiro 

direto ou indireto. As perspectivas do retorno podem 

ser de curto, médio ou longo prazo. Contudo, 

nesse sentido, ao descartar um desenvolvimento 

próprio e partir do trabalho já realizado por uma 

desenvolvedora de tecnologias de tradução – a 

Safaba, comprada pela Amazon em 2015 (https://

goo.gl/ENWzVk) –, a empresa mostra que tem 

pressa de lucrar com tradução de máquina; se tem 

pressa é porque a oportunidade está batendo à sua 

porta; e se bate à sua porta é porque bate a várias 

outras portas no mercado de traduções em geral. 

Resumindo, para entendermos o que a notícia 

divulgada pelo artigo da Slator significa para nós, 

tradutores, devemos lê-la no contexto mais amplo 

dos interesses e das pretensões dos diferentes 

públicos da tradução quando o assunto é tradução 

de máquina. É preciso fazer associações entre fatos, 

tendências e eventos, algo muito parecido com o 

passatempo de ligar pontinhos que nos serviu de 

metáfora. Há, contudo, uma diferença importante 

entre a atividade do menino sentado na varanda 

suburbana e a análise de fatos do profissional da 

tradução: para o menino, os pontos são ordenados 

por números, há um começo e um fim predefinidos e 

o resultado, que aos poucos vai ficando previsível, 

pretende sempre ser agradável; para o profissional, 

porém, não há sequências definidas, nada é evidente 

e a imagem surgida nem sempre é aquela que 

gostaríamos que fosse. Na verdade, é uma imagem 

que nem sequer é acabada, sendo em si mais um 

ponto a ser conectado aos tantos outros que 

compõem as discussões correntes sobre tecnologia 

e tradução. Parodiando a fala de Bill Kaper, executivo 

da Amazon, ao final do artigo, quando se trata dos 

desafios encontrados na variedade de casos, usos e 

aplicações da tradução de máquina, a recomendação 

é uma só: ficar ligado na coisa, porque só assim 

evitaremos que nosso jogo de ligar os pontinhos 

desenhe uma imagem que não está lá. 
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o
lá! Feliz ano novo de novo! (Aquela velha 

piadinha de que o ano novo só começa 

após a Folia de Momo.)

Nesta edição, falaremos sobre aluguel de 

aparelhos celulares, segurança de dados, troca 

de senhas e algumas novidades no mundo da 

Inteligência Artificial.

E por falar em Carnaval, as estatísticas apontaram 

um crescimento exponencial no número de celulares 

e smartphones furtados, roubados e extraviados. 

Para quem é profissional, e precisa de conectividade 

a todo momento, isso pode representar muitas 

perdas, desde aquele contato novo até mesmo a 

oportunidade de responder um orçamento.

Pensando nisso, mencionamos aqui um serviço 

que talvez seja pouco conhecido e pode até mesmo 

ser salvador: aluguel de aparelhos celulares, 

smartphones, tablets e notebooks. Algumas 

pesquisas em sites de buscas dão conta de que 

há várias empresas nesse ramo de atividade, com 

valores diferenciados e condições interessantes. 

Imagine alugar um aparelho, que pode até mesmo 

ser entregue no conforto de sua residência ou do 

escritório, e praticamente na hora poder usufruir do 

mundo virtual. Incrível, não?

Esse tipo de serviço permite, também, algumas 

bits
Segurança na internet, aluguel de celulares e novidades no mundo da 
inteligência artificial

Fo
nt

e 
da

 im
ag

em
: P

ix
ab

ay

TECnoLoGia

Por Sidney Barros Jr.



 NúMERo 4  • MARÇo/2017

37

outras facilidades. O aluguel de um smartphone, 

digamos por dez dias, permite a busca por um 

novo aparelho, com pesquisa de preço, de custo/

benefício, de formas de pagamento, sem pressa 

alguma. Em alguns casos, o aluguel praticamente 

se paga, levando em consideração a economia 

que pode ser obtida pela falta de urgência na 

aquisição de um aparelho novo. Até mesmo nos 

casos onde serão usados os “pontos de fidelidade” 

da operadora, do cartão de crédito, enfim, o céu é 

o limite.

Mas, ainda falando sobre furto, roubo ou extravio 

de aparelhos que costumam abrigar um sem número 

de senhas e serviços vitais, como bancos, entre outros 

(e Facebook, como poderiam dizer alguns), é preciso 

ter em mente que os hackers, crackers e phreakers 

(hackers de telefones) estão cada vez mais ousados, 

conseguindo acesso a cada vez mais contas, 

considerando o número de pessoas conectadas pelo 

mundo afora. É imperativo proteger todos dados, além 

de sua navegação pela internet, certo?

Seis dicas para proteger dados e navegação na 

internet (não só celular como outros dispositivos).

1) Autenticação em duas etapas. A maioria das 

redes sociais conta com um serviço que utiliza SMS, 

aplicativo (próprio ou de terceiros), e-mail ou mesmo 

chamadas telefônicas para confirmar seu login. Um 

exemplo disso é o app Authenticator do Google.

2) Navegação privada. Navegadores para 

celular, como o Opera, trazem para o smartphone a 

função de aba privada para navegação anônima. De 

fato, não é 100% “anônima”, mas traz uma camada 

de segurança e evita exposição de dados, sites 

visitados, cookies etc.

3) VPN. Embora seja um assunto que entrou 

em voga com rapidez na época dos bloqueios 

do Whatsapp, VPN (Virtual Private Network) não 

é para os fracos de coração e precisa de muita 

atenção e servidores seguros. Há muitos aplicativos 

prometendo total proteção de seus dados, mas não 

é bem assim que acontece. Por isso fica a dica de 

cautela no uso de serviços e aplicativos de VPN. Tudo 

nessa vida tem bônus e ônus. Os VPNs costumam 

manter seus dados em servidores e nunca se sabe 

quem acessa tais dados.

4) Senhas fortes.  Todos os anos alguma empresa 

de segurança indica que as senhas mais usadas 

são DEUS, 1234, 123456, data de aniversário, 

nomes invertidos, entre outros termos comuns. Para 

ajudar nesse sentido, há aplicativos e extensões 

para navegadores como LastPass, 1U Password 

Manager, entre outros. Todos com prós e contras, 

alguns pagos, outros gratuitos. Vai do gosto da 

freguesia.

No caso desses gerenciadores de senhas, 

alguns, como o LastPass, criam senhas fortes do 

tipo: 7^x965cv5h (difícil de decorar, não é?). É 

possível criar uma senha assim para cada serviço 

ou rede social e ainda fazer uso da dica da 

autenticação em duas etapas (acima). E ainda trocar 

de senha quando desejar, recebendo uma nova 

gerada pelo sistema, e continuar tendo de lembrar 

apenas daquela gerada para abertura do aplicativo, 

extensão ou do programa.

Uma boa razão para usar um serviço de 

gerenciamento de senhas é precisar de apenas uma 

única senha forte, criada pelo próprio usuário, para 

permitir o acesso ao programa, extensão ou app. 
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Portanto, deixe de lado aquele papelucho com senhas 

anotadas ao lado do computador! Não é seguro.

5) Cuidado com os dados que os aplicativos 

instalados acessam.

É comum encontrarmos aquele aplicativo-

maravilha, que nos ganha só pelo anúncio e, ao 

instalar o bendito, darmos acesso total aos dados 

no smartphone. Mais comum ainda é haver aquelas 

letrinhas miúdas que dizem: envio de dados 

anônimos... Dados? Anônimos? Para onde? Para 

quem? Ok, não é o caso de um aplicativo que enviará 

dados de sua vida financeira, mas poderá, por 

exemplo, enviar dados de sua localização. Pessoas 

mal-intencionadas com acesso a informações como 

esta podem pôr em perigo sua vida ou mesmo a de 

entes queridos. Isso só para citar uma possibilidade.

6) Leia cuidadosamente os termos e condições de 

uso das redes sociais. Nunca deixe de ler os “termos 

e condições”, mesmo aqueles que mudam de tempos 

em tempos. É importante saber onde seus dados estão 

abrigados, como são mantidos e, principalmente, como 

serão usados. Em geral, uma simples configuração, 

após a criação de um perfil, pode ajudar muito na 

proteção e segurança de seus dados.

Falamos em senhas fortes e protegidas e 

curiosamente tivemos há pouco tempo um dos 

maiores vazamentos de dados e senhas, que vinha 

acontecendo desde setembro de 2016. Trata-se do 

Cloudbleed. O termo surgiu em razão de o vazamento 

de dados estar ligado a um dos principais serviços 

de nuvem no mundo: a CloudFlare. Portanto, fica a 

dica: troque suas senhas dos serviços atingidos pelo 

Cloudbleed. Alguns desses serviços: Uber, OKCupid, 

1Password, ZendDesk, ThePirateBay e FitBit.

As boas práticas de segurança indicam a troca de 

senhas a cada seis meses. Quem sabe com um 

gerenciador de senhas isso fique mais fácil?

Google e Microsoft vêm se dedicando cada vez 

mais aos algoritmos envolvendo aprendizagem de 

máquina por meio de redes neurais de IA.

Pelo Google, as bolas da vez são: a API Perspective, 

que pretende controlar a interação dos usuários por 

meio de comentários em blogs e portais (o que alguns 

chamam de censura) e o experimento AI Duet, que tira 

proveito da tecnologia de aprendizagem de máquina, 

assim aprendendo e interagindo por meio de melodias.

Pela Microsoft, o uso da aprendizagem de máquina 

está sendo testado na Cortana, assistente virtual 

presente no Windows 10 e em alguns smartphones.

Parece que em breve teremos novidades nesta 

área e nesses produtos, bem como outros que têm 

sido desenvolvidos em universidades e fábricas de 

aplicativos! A linha de aprendizado das máquinas está 

sendo muito estudada e aplicada ainda com o devido 

cuidado, formando experimentos interessantes.

O Facebook também tem usado algoritmos de 

aprendizado de máquina para coletar e analisar 

dados da atividade de seus usuários, assim obtendo 

informações de suas personalidades e hábitos. Tudo 

isso visando exibir anúncios de acordo com as análises 

feitas. O Facebook utiliza extensões como Data Selfie 

e Nifty para monitorar, analisar e entregar relatórios 

completos de todos os  seus usuários. Aparentemente, 

chegamos ao ponto onde um simples bloqueador 

de anúncios não é mais suficiente para evitar que 

descubram e entendam nossos hábitos na internet.

Esperamos que tenham gostado. Nós nos vemos 

na próxima edição. 



 NúMERo 4  • MARÇo/2017

39

É comum o leitor de livros, contratos e textos 

técnicos confundir fluidez com coloquialismo. 

Especialmente na tradução de livros, vejo 

que a recente retração de títulos publicados no Brasil 

desaguou em uma busca insana por histórias pouco 

elaboradas para aumentar as vendas. Muitos editores 

– especialmente os de livros para jovens – passaram 

a preferir textos com diálogos simplórios e sem 

criatividade, mais próximos da “linguagem do dia a 

dia”. Para nós, tradutores, isso é grave; não está sendo 

formada uma nova geração de leitores; pessoas que 

tinham o hábito de ler começam a abandonar os livros.

lingUageM 
ColoQUial: É hora 
de releMbrar 
velhos ConCeitos

aBRaTES ConViDa

Por Renato Motta
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Escrever no mesmo ritmo e estilo que usamos 

na linguagem falada tem valor intrínseco nulo e 

empobrece a comunicação. A linguagem coloquial 

nos livros deve ser usada com restrições e controle 

muito rígido.

Em uma situação ideal, quem lê deve se sentir 

transportado para um mundo novo de ideias, em 

um ambiente de trocas elaboradas e ricas. De 

preferência essa percepção deve acontecer no 

contexto de uma história envolvente, bem construída 

e instigante.

Preocupa-me o crescimento de expressões 

como “pega leve”, “está rolando” ou “ele não se 

tocou” – muitas vezes usadas pelo próprio narrador 

de histórias que vemos nas livrarias. Gírias, formas 

reduzidas como “pra”, “cê”, “peraí” ou contrações 

e adulterações (“naum”, “tlvz”, “vc”) não aproximam 

o leitor do texto... na verdade o afastam. Se quem 

lê um livro encontra formas da linguagem oral, será 

difícil para o leitor médio preferir a linguagem escrita 

à falada, onde a interação física, o gestual e as 

expressões faciais complementam a comunicação.

Igualmente graves são as muletas linguísticas para 

articular ideias nos textos publicados ultimamente 

– por exemplo: “tipo assim”, “aí ele vazou” e o 

famigerado “então...” para começar qualquer 

resposta. Essas expressões só deveriam ultrapassar 

os limites da oralidade em casos especiais.

Para piorar a situação, percebo um preocupante 

desconhecimento sociolinguístico de autores (e 

tradutores) sobre as diferenças entre o coloquial 

distenso (usado entre pessoas que têm intimidade 

e são da mesma geração e hierarquia laboral – em 

ambientes sociais) e o coloquial tenso, reservado 

a diálogos entre funcionários e clientes, médicos e 

pacientes, e situações análogas.

Em meu trabalho diário de ser a voz do autor em 

outro idioma, evito começar orações com pronome 

oblíquo (“Me disseram” ou “Me encontre às oito da 

noite”). Um simples “Por favor” ou até mesmo uma 

partícula informal do tipo “olhe”, “escute” podem 

introduzir o pronome no diálogo sem atropelar as 

normas gramaticais.

Outro vício que tenho percebido com regularidade 

é a troca de vocábulos cultos por outros populares, 

para facilitar a compreensão do texto. O leitor não 

deve ser tratado como criança em fase de pré-

alfabetização. Se o autor usou a palavra “insidious” 

no original, devemos resistir à tentação de traduzi-

la por “traiçoeiro”; temos o vocábulo “insidioso” em 

nossa língua, e ele é tão pouco usado em português 

quanto em inglês. É importante ampliar o vocabulário 

do leitor, e os tradutores carregam sobre os ombros 

essa responsabilidade (entre outras).

Muitos tradutores não usam uma ferramenta 

importante que existe na maioria dos dicionários: a 

data em que a palavra foi registrada pela primeira 

vez na língua de destino. Se uma história é passada 

em outra época, devemos evitar o uso de palavras 

que ainda não existiam no momento do diálogo.

Outro ponto importante é a noção de “registro 

linguístico”. Nesse conceito englobamos as variáveis 

no uso do idioma, bem como as muitas formas 

que elas se apresentam e seus fatores históricos, 

regionais, sociais ou situacionais - em nível fonético, 

morfológico, sintático e semântico. Traduzindo 

essa salada: não se pode criar uma tradução de 

qualidade sem levar em conta que as pessoas falam 
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de forma diferente com uma criança, com a avó de 

noventa anos, com o chefe exigente ou com o amigo 

com quem tomamos café e discutimos futebol.

Isso parece óbvio, mas quem trabalha em nosso 

ofício deve ter sempre em mente que traduzir é 

reescrever em outra língua. Isso exige criatividade, 

domínio dos dois idiomas e boa flexibilidade (em 

outros ambientes diríamos “um bom jogo de cintura”).

Uma tradução com qualidade deve ser fluida, 

manter o registro linguístico do original e também a 

sua estrutura, poesia e ritmo. É exatamente nesses 

pontos que a tradução dita “literária” (denominação 

que evito usar por julgá-la elitista) e todas as demais 

– publicitárias, técnicas, científicas, jurídicas e outras 

– se encontram. Os tradutores criam pontes entre 

culturas diferentes, lidam com idiomas muitas vezes 

radicalmente díspares, e esses idiomas devem ser 

respeitados e lapidados.

Proponho, portanto, uma reflexão para ser feita 

antes de digitar a primeira palavra em qualquer 

trabalho de tradução. Somos comunicadores 

importantes e temos um dever para com nossa 

própria competência. Sugiro que façamos uma 

oração aos deuses da Linguística e evitemos abusar 

das gírias e das expressões em “internetês”. Isso 

deve começar antes do primeiro parágrafo.

Estamos em um momento em que a tradução 

automática entrou de forma definitiva em nossa vida 

profissional, mesmo para quem traduz só livros. É 

fundamental que nos mantenhamos atualizados e 

em contínua revisão de posturas, conhecimento de 

novas tecnologias e objetivos de longo prazo. Mas 

isso de nada adiantará se não mantivermos bem 

polidas e nutridas as nossas ferramentas básicas 

de trabalho: o conhecimento, a competência, a 

capacidade de adaptação e o nosso mais querido 

animal de estimação: a pulga atrás da orelha.

Proponho o resgate desses velhos conceitos e 

ideias. Proponho repaginá-los para os novos tempos 

de evolução tecnológica veloz, mas sem perder de 

vista a ponte que devemos erguer e manter com 

carinho – e isso deve acontecer a cada vez que nos 

sentamos para trabalhar. 

Saudações tradutórias! 

AssoCIAdo dA ABrAtes teM BeNeFÍCIos eM 
operAçÕes de CÂMBIo CoM A AdVANCed! 

Aproveite nossos descontos exclusivos para remessas e recebimentos 
internacionais, além de obter vantagens na compra da moeda 
estrangeira conosco.

Para fechamentos de câmbio, o associado Abrates terá o desconto de 
R$100 por contrato, pagando apenas R$50 por operação. E na compra 
da sua moeda estrangeira, você associado Abrates, terá R$0,04 de 
desconto e ainda poderá contar com nosso delivery para São Paulo e 
região. Veja mais detalhes acessando o site da Advanced, clique aqui.

http://lp.advancedcorretora.com.br/parceria-abrates/
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Você já quis entrar no mundo dos adultos: haveria 

autonomia, sexo, dinheiro – insira aqui o seu objetivo. 

Você já achou o mundo dos adultos um lugar podre, 

hipócrita, envenenado: o preço da entrada era se 

corromper. Você já decidiu mudar o mundo: fazer a 

diferença, ajudar os outros, ser um exemplo. Você 

decidiu mudar-se do mundo. E descobriu que só 

podia começar mudando a si mesmo.

A jornada de Holden Caulfield faz sucesso há 

mais de sessenta anos porque todos conhecemos 

a estrada espinhosa do crescimento e, em maior ou 

menor grau, tivemos que negociar os termos dessa 

pertença. O protagonista e narrador está no fim da 

adolescência, é mentiroso, rebelde, sonhador, um 

desgosto para a família, um fracasso na escola e 

uma incógnita para si mesmo. Os parâmetros da 

sociedade o agridem; ele reage se distanciando; a 

sociedade vê o distanciamento como arrogância e o 

despreza; o desprezo o agride etc. 

Estamos em Nova York, às vésperas do Natal de 

1949. Repetente e mais uma vez expulso, Caulfield 

arruma as malas e sai do internato. Antes de ir para 

casa enfrentar os pais, ele se hospeda em um hotel e 

leitUras QUe  
valeM a pena
Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro…

O apanhador no campo de centeio
J. D. Salinger
Tradução de Álvaro Alencar, Antônio 
Rocha, Jorio Dauster
Editora do Autor

LEiTURaS qUE VaLEM a PEna

Por Karla Lima

EnTRE oS qUE não aPRECiaM o CaLoR, o oUTono CHEGa CoMo aLíVio; EnTRE oS qUE PREFEREM aS 

TEMPERaTURaS MaiS aLTaS, o FRiozinHo ConFiGURa qUaSE UMa aMEaça. ESPERaMoS qUE UnS 

E oUTRoS GoSTEM Da SELEção DE LiVRoS qUE PREPaRaMoS, a PRiMEiRa Da aGoRa PERManEnTE 

SEção DE RESEnHaS Da METáFRaSE. TRaDiCionaL aLEGoRia PaRa o FiM Da ViDa, MaS TaMBÉM 

ÉPoCa DE CoLHEiTaS FaRTaS, o oUTono CoMEça qUanDo oCoRRE o EqUinóCio, MoMEnTo EM qUE 

aS HoRaS DE LUz (Dia) E DE FaLTa DE LUz (noiTE) TêM ExaTaMEnTE a MESMa DURação. qUE PaRa 

noSSoS LEiToRES SEJaM TaMBÉM EqUiLiBRaDaS aS HoRaS DEDiCaDaS ao DEVER E ao PRazER.
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peregrina por três dias, durante os quais se encontra 

com pessoas importantes de sua vida: a antiga 

namorada, um ex-professor e a irmã caçula, num 

momento em que os pais não estão. A frieza externa 

é claramente uma tentativa de esfriar os sentimentos 

que o queimam por dentro. Pobre Caulfield. Um 

irmão morreu, um colega de escola se matou em 

decorrência de bullying, os adultos o acusam de não 

lhes dar ouvidos, mas ele grita contra a falsidade e o 

vazio e o mundo tampouco o escuta.

Para ler e presentear. E talvez para se reconhecer 

também.

A editora classifica como contos/crônicas, há 

quem defina como romance e quem prefira usar 

novela; os leitores geralmente chamam de soco no 

estômago mesmo.

Em uma ilha sem nome, a censura leva os 

cidadãos a criar um jornal independente que noticie 

o que os diários oficiais não mostram; a violência 

é tanta que uma morte causa espanto por ser a 

primeira em anos a dever-se a causas naturais; a 

correspondência chega de barco toda sexta-feira 

sem nunca trazer aquela esperada pelo Coronel. 

Os cidadãos vão levando a vida como podem, as 

rinhas de galo são o grande divertimento local e o 

protagonista, veterano de guerra, aguarda a carta 

com a pensão do governo – há quinze anos.

A esposa do Coronel é doente. O filho do casal foi 

assassinado e deixou como herança a máquina de 

costura com que a mãe remenda os pobres farrapos 

e um galo de briga que é para o Coronel motivo 

de grande esperança: se de um lado pode tornar-

se campeão e botar comida na mesa dos velhos, 

por outro o campeonato está longe de começar, e 

até lá são os velhos que diminuem suas já exíguas 

porções para alimentar o animal.

De sábado a quinta-feira, o Coronel sobrevive à 

penúria, à indiferença, à burocracia, à saudade, à 

humilhação e à insignificância. Mas o dia seguinte 

é sexta de novo, e de novo o Coronel vai ao porto 

esperar o correio.

“O legado desse período de desmandos, repressão 

e censura foi a desorganização dos sistemas de 

educação e saúde, a expansão dos círculos de 

corrupção, o aprofundamento do fosso entre as 

camadas mais ricas e mais pobres da sociedade, a 

propagação da violência urbana e, principalmente, 

a perda de confiança nas instituições”, lê-se em 

“Breve história do autoritarismo brasileiro”, espécie 

de prefácio da coletânea que o organizador também 

assina. Disso já se depreende o teor dos dezoito 

contos, que têm uma possibilidade apenas remota 

Ninguém escreve ao coronel
Gabriel García Márquez
Tradução de Danúbio Rodrigues
Editora Record

Nos idos de março, a ditadura militar 
na voz de 18 autores brasileiros
Luiz Ruffato (org.)
Geração Editorial
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de agradar aos que enxergam naqueles vinte e cinco 

anos um período delicado. Não foi complicadinho, 

foi duríssimo, e seus desdobramentos ainda lançam 

sombras no presente.

O nível dos autores já provoca salivação cerebral: 

Antonio Callado, Ignácio de Loyola Brandão, Sérgio 

Sant’Anna, Frei Betto, Maria José Silveira e Fernando 

Bonassi, além de Roberto Drummond, Nélida Piñon, 

Ivan Angelo e Flávio Moreira da Costa, entre outros. 

Os estilos variam: há lembranças pessoais 

travestidas de ficção, há paródias escrachadas, 

há momentos de ironia que nos fazem sorrir de 

puro nervosismo e pinceladas que só não são de 

surrealismo porque surreal mesmo era a realidade. 

Alguns textos são da época e outros pertencem 

ao período pós-redemocratização, mas as 

narrativas são ambientadas principalmente na 

década de 1970. 

Os personagens são bastante heterogêneos: 

não apenas torturados e torturadores, militantes 

armados e burgueses que aplaudiam o combate 

ao comunismo, mas também cidadãos comuns, 

se não indiferentes, ao menos apáticos, e militares 

antirregime.

Cada conto é precedido de uma minibiografia do 

autor e breve relação de suas principais obras.

Um livro infelizmente atual e necessário.

Criadora dos personagens Peixonauta, Marina, 

Zico e Kika, a autora Celia Catunda responde 

também pela coleção Eu quero saber, composta até 

agora por sete livros e indicada, conforme o volume, 

para crianças a partir de 3 ou 7 anos. A protagonista, 

Luna, é uma menina esperta que ama ciências. 

Seus companheiros de aventura são o irmão caçula, 

Júpiter, e o pet de ambos, o furão Cláudio – não 

passará despercebida para os pequenos a graça 

de um garoto com nome de planeta e um bichinho 

de estimação com nome de gente.

Os livros se dedicam à exploração do mundo 

natural presente e passado, e se debruçam sobre 

temas tão variados quanto o que é um iceberg 

e como se forma o arco-íris, explicam o que 

é densidade e o fenômeno do eco, revelam o 

funcionamento da flauta doce e por que as formigas 

conseguem carregar coisas mais pesadas do que 

elas. Não faltam viagens ao tempo dos dinossauros 

e uma investigação sobre os desenhos feitos pelos 

homens das cavernas.

Em todos os volumes, o conteúdo didático é 

complementado por esquemas de objetos, jogos e 

brincadeiras que a criança pode executar com pouca 

ajuda de adultos. Neste, dedicado à Astronomia, tudo 

começa quando Luna se pergunta por que as estrelas 

piscam e se é possível caminhar nos anéis de Saturno, 

e as atividades propostas são fazer um calendário 

lunar e montar um móbile que reproduz o sistema 

solar. Pluralidade cultural e meio ambiente são 

assuntos frequentes da coleção, recomendada como 

paradidática a partir do Ensino Fundamental 1. Luna, 

Júpiter e Cláudio têm canal no Youtube e são tema 

popular de festinhas de aniversário. 

Infantil nacional
Luna em Eu quero saber Astronomia
Celia Catunda; ilustrações de Kiko 
Mistrorigo
Editora Salamandra
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Em 2016, a Abrates deu início ao 
Programa de Mentoria – Caminhos 
das Pedras para profissionais 
associados com até dois anos de 
experiência ou estudantes associados 
do último ano dos cursos de 
Tradução, Interpretação ou Letras.

Os mentores do programa são 
tradutores associados com mais 
de cinco anos de experiência e 
disponibilidade de tempo para 
orientar profissionais em início de 
carreira. Esses mentores voluntários 
são escolhidos pelo Comitê de 
Administração do Programa de 
Mentoria da Abrates.
Uma grande oportunidade de troca 
de experiência entre associados e de 
melhoria do mercado de tradução e 
interpretação como um todo.

programa de 
MENTORIA 
caminho das pedras

Tem interesse em participar da 
mentoria? Saiba mais clicando  
aqui ou envie um e-mail para  
mentoria@abrates.com.br

Acompanhe nas redes sociais:  
facebook.com/mentoriaAbrates 
Twitter: @AbratesMentoria

http://abrates.com.br/programa-de-mentoria/
http://abrates.com.br/programa-de-mentoria/
facebook.com/mentoriaAbrates
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ANOTE NA AGENDA
ABRIL
10 – 14 1st World Congress on translation studies
 French Society for Translation Studies
 Nanterre, França

20 – 21 12th eUatC international Conference
 European Union of Associations of Translation 

Companies
 Berlim, Alemanha

20 – 21 17th international elt Conference
 Sultan Qaboos University
 Mascate, Omã

20 netflix: Creative localization at scale
 The International Multilingual User Group 

(IMUG)
 Los Gatos, Califórnia, EUA

20 – 21 ii international scientific and practical 
Conference

 BSA, LTTB, ECL
 Riga, Letônia

24 – 26 speechteK 2017
 Information Today, Inc.
 Washington, D.C., EUA

28 – 29 localization Management round table – 
argentina

 The Localization Institute
 Rosario, Argentina

MAIO/JUNHO
06 annual neta Conference
 New England Translators Association
 Boston, Massachusetts, EUA

10 – 12  11th international translation and 
interpreting Conference

 Universitat Jaume
 Castellón, Espanha

11 – 14  Wordfast forward 2017
 Wordfast
 Varna, Bulgária

17 – 20 alC annual Conference
 Association of Language Companies
 Miami, Flórida, EUA

18 – 20 iti Conference 2017
 Institute of Translation & Interpreting
 Cardiff, Reino Unido

18 software localization testing
 The International Multilingual User Group 

(IMUG)
 San Jose, Califórnia, EUA

22 – 24 21st nordic Conference on Computational 
linguistics

 Language Bank of Sweden
 Gotemburgo, Suécia

22 – 2  nida school of translation studies
 Nida Institute
 Misano Adriatico, Itália

25 – 27 abrates viii
 Associação Brasileira de Tradutores e 

Intérpretes (ABRATES)
 São Paulo, Brasil

26 – 28 translation forum russia
 Business Bureau of the Association of 

Interpreters
 Ufa, Rússia

28 – 31 eaMt 2017
 European Association for Machine Translation
 Praga, República Tcheca

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

EVEnToS
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Mariana Gomes da Silva Ferreira 01.4

Raquel Moniz de Aragão Schaitza 01.4

Thais Moreno de Barros 03.4

Marcos de Souza Pimenta Bastos 03.4

Sofia Passos Rezende 05.4

Adriana Albahari Fuchs 06.4

Plinio Gherardi Junior 06.4

Márcio Henrique Badra 07.4

Gisele Dionísio da Silva 08.4

Raniery de Oliveira Souza 08.4

Maria Cibele Gonzalez Pellizzari Alonso 08.4

Maria Inês Corrêa Nascimento 08.4

Sandra Cristina Possas 08.4

Joana de Albuquerque Bueno e Silva 09.4

Claudia Lucia Caetano de Araujo 09.4

Helena Wergles Ramos 12.4

Dilma Machado 12.4

Lingling Sauling Siuling Yu 12.4

Jessica Gabriela Ranft Luz Cunha 13.4

Mariana Eunice Alves de Almeida 14.4

Talita Gross 14.4

Hector Hernán Martínez Baeza 14.4

Vivian Amy Haynes 15.4

Sabrina Lopes Martinez 16.4

Sarah Cavalcante Castro Dias 17.4

Fernando Idanez Ninerola 17.4

William Richard Steinmetz II 18.4

Francesca Felici 18.4

Vera Luiza Visockis Macedo 18.4

Leticia Miranda Teixeira 19.4

Thelma Leoni Sabim 20.4

Emeli Marques Costa Leite 20.4

Mariza Velloso Fernandez Conde 21.4

Bruna Nunes Leoncio 22.4

Farley Leite de Akers 22.4

Thomaz Antonio Vitor Vilela 23.4

Cristiane Bonavita Baracat Caria 23.4

Wendel Chaves de Jesus 24.4

Leliana Santos de Sousa 24.4

Evelise Cristina Scapol 25.4

Monica Paticia Ramirez Rivas 25.4

Roberto Magalhães Bechtlufft 25.4

Ricardo Paolinelli 26.4

Karoline Biscardi Santos 28.4

Thiana Paula Schmidt dos Santos 28.4

Ana Maria Alves de Sousa 01.5

Newton de Araújo Queiroz 01.5

Mila Rapiso 02.5

Elizabete Pinto Ferreira Köninger 02.5

Nayse Hillesheim 03.5

Juliane Ivanow Silva 03.5

Geni Maria Hoss 03.5

Adriana Zoudine 06.5

Alexandra Suzanna Theodora de Vries 07.5

Peter David Hunrichs 07.5

Aparecida Cristine Prado Aguiar Martin 07.5

Ana Maria Marques Buratto 08.5

Maria Isabel Simões de Souza 08.5

Marcelo Glenadel Leal 09.5

Paula Ianelli Gonçalves Luiz 09.5

Josiane Thaise Mohler  10.5

Maria Isabel de Araujo Pires 10.5

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

atualizado no site da ABRATES.

Catarina Iamnhuque Ribas 10.5

Raquel Vasconcellos Lopes de Azevedo 10.5

Ana Raquel Cardoso Lourenço 11.5

Melissa Mann 11.5

Manuela Souza de Sampaio 11.5

Beatriz Silke Rose 12.5

Maria Fátima Gonçalves Naslaniec 12.5

Claudio Eduardo Bittencourt Vaz 12.5

Tatiana Pereira da Silva 13.5

Maria Cláudia Ribeiro 14.5

Nelson Abrão Laterman 14.5

Anke Schüttel 14.5

Maria Irene Montezzo 15.5

Carlos Pieter Fernando Kuenerz 15.5

Myriam Gerber 16.5

Paula Ramos Lousada Rocha 16.5

Marisol Dominguez Alonso Mandarino 16.5

Simone Pimentel Guimarães 17.5

Érika França Lessa 18.5

Rodolfo Caravana Garcia Ribeiro de Carvalho 18.5

Maria Lucia Mexias-Simon 18.5

Ana Carolina Ribeiro Olson 19.5

Beatriz Rodrigues Vilela 19.5

Jorge Mario Davidson 19.5

Bruna Rafael Neira Muñoz 20.5

Arina Fonseca Alba 20.5

Marcelle Marie Magnoni 20.5

Tailine J. Vendramini 20.5

Wilma Poltronieri dos Santos 20.5

Amanda Ramos Francisco 21.5

Terezinha Brandão Costa 21.5

Angélica Pedroso 22.5

Claudia Amélia Fleith 22.5

Birgit Schrader 22.5

Carla Fernandes Medeiro Matos 23.5

Márcia Nabrzecki 23.5

Carla Fatima Romanoski Probst 24.5

James Henri Phillips 26.5

Patricia dos Santos Franco 26.5

Adriana de Araújo Sobota 26.5

Fabiana Leone Zardo 26.5

Francis Petra Janssen 27.5

Antonio Lúcio Barbosa Cervi 28.5

Alison Guedes Altmayer 28.5

Rafael Fischer 29.5

Karel Montenegro de Sobota 29.5

Yves Patrick Munchenbach 29.5

Luciano OliveIra Monteiro 30.5

Lucia Maria Santos 31.5

Grace Maria Leal Valias 31.5

Daniel de Oliveira Netto 31.5



Quem faz a Abrates é você!
Uma associação forte é aquela que tem membros ativos e satisfeitos com 
os serviços que ela presta. A Abrates trabalha sempre para trazer a seus 
associados diversos benefícios e vantagens, além de muitas oportunidades de 
profissionalização.

Associe-se A AbrAtes e gArAntA:
•	descontos em ferramentas de tradução diversas

•	programa de Mentoria Abrates

•	convênios com hotéis em todo o Brasil

•	convênios com hotéis em todo o Brasil

•	descontos em cursos diversos

•	desconto no Congresso Internacional da Abrates

•	condições especiais para uso do PayPal

•	descontos em seguros, tratamentos e equipamentos

•	benefícios em operações de câmbio

•	muito mais!

Para saber mais, acesse abrates.com.br. Ou escreva para secretaria@abrates.com.br.

Venha para a Abrates!



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

entre em contato de segunda a sexta, das 9h às 12h e das 13h às 17h


