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Resumo 

 

Este relatório foi elaborado com o objetivo de apresentar e refletir criticamente 

sobre o trabalho desenvolvido na empresa de tradução técnica Kvalitext durante o estágio 

curricular do Mestrado em Tradução e Serviços Linguísticos da Universidade do Porto. 

O relatório inicia com uma descrição do estágio, apresentando a empresa e descrevendo 

as atividades realizadas. Em seguida, é feita uma análise das tarefas desenvolvidas, 

trazendo uma visão geral dos projetos, do desempenho e das ferramentas de trabalho. O 

último e principal capítulo é dedicado a problemas tradutórios, fazendo considerações 

sobre a tradução técnica e pesquisa terminológica para, em seguida, analisar problemas 

reais com exemplos retirados das traduções realizadas. O capítulo encerra com a 

exposição de um caso prático, na qual é feita uma reflexão sobre as fases do ciclo de vida 

de um projeto desde o ponto de vista do tradutor nesse contexto específico. Por fim, as 

considerações finais trazem um levantamento da experiência do estágio. 

 

Palavras-chave: Relatório de estágio, tradução, textos técnicos, pesquisa terminológica, 

análise de traduções. 
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Abstract 

 

This report aims to present and critically reflect on the work carried out during the 

internship at the technical translation company Kvalitext, as a requisite of the Master’s 

Degree in Translation and Language Services at the University of Porto. The report begins 

with an introduction of the internship, presenting the company and describing the 

activities performed. Then, the completed tasks are analysed, providing an overview of 

the assigned projects, performance and translation tools used. The final and main chapter 

explores the issues faced during the translation process, whereby technical translation and 

terminological research are discussed, and first-hand translation problems are analysed, 

presenting examples extracted from the texts. The chapter finishes with a practical case 

study that reflects on the phases of a project's life cycle from the translator's point of view 

in a specific context. The closing remarks acknowledge the outcomes of the internship 

experience. 

 

Keywords: Internship report, translation, technical translation, terminological research, 

translation analysis. 
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Introdução 

O presente relatório foi elaborado no contexto da via profissionalizante do Mestrado 

em Tradução e Serviços Linguísticos com o intuito de analisar o trabalho realizado no 

estágio de três meses na Kvalitext estabelecendo relações com os conhecimentos 

adquiridos ao longo do percurso acadêmico. O estágio em uma empresa de tradução 

especializada foi elemento essencial para a minha formação, lugar onde foi possível 

aplicar as aprendizagens do mestrado e conhecer a realidade da função de tradutor na 

prática. Neste relatório, trago a perspectiva de uma tradutora em formação em um 

contexto de trabalho real, apresentando os principais aspectos do dia-a-dia de um tradutor 

em uma empresa de tradução. 

O primeiro capítulo é dedicado à apresentação do estágio. Nele discorro sobre os 

motivos que me levaram a escolher esta via para concluir meu percurso acadêmico, 

apresento a empresa acolhedora e faço uma descrição geral das atividades realizadas na 

função de estagiária. 

O segundo capítulo é uma análise das tarefas desenvolvidas. Na primeira seção, 

descrevo as tarefas apresentando uma série de dados sobre elas, especificamente o volume 

de palavras traduzidas, os pares linguísticos, a organização do trabalho, as ferramentas 

utilizadas, os gêneros e tipos de texto e as avaliações das minhas traduções. Na segunda 

seção, trato das ferramentas de trabalho e faço uma breve exposição de suas principais 

características, desde o ponto de vista prático da execução de projetos específicos a mim 

atribuídos. 

O terceiro capítulo aborda problemas tradutórios propriamente ditos. Na primeira 

seção, discorro sobre a pesquisa terminológica no âmbito da tradução técnica ou 

especializada. Primeiro examino as características dos textos técnicos para depois discutir 

as particularidades da pesquisa terminológica voltada à tradução desses textos. Na 

segunda seção, trago exemplos extraídos do material com o qual trabalhei e aponto as 

técnicas de pesquisa terminológica empregadas, relacionando-as com as questões 

discutidas na seção anterior, evidenciando problemas tradutórios e suas respectivas 

soluções. 

Na última seção do terceiro capítulo faço uma análise do processo de tradução de 



 

14 

um dos projetos com os quais trabalhei com base nas fases do ciclo de vida de um projeto. 

Nesta seção, descrevo como essas fases se deram na prática, a dinâmica de trabalho e os 

agentes envolvidos na realização de um projeto de tradução técnica de grande volume. 

Tudo isso sob a perspectiva do tradutor, com um enfoque maior nas fases em que tive 

maior participação. Por isso, incluo ainda uma análise dos principais desafios do projeto, 

apresentando problemas de tradução, exemplos e suas respectivas soluções. 
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Capítulo 1 - Contexto do estágio 

Neste capítulo introdutório, começo fazendo uma contextualização do estágio, 

expondo os motivos que me levaram a escolher a via profissionalizante do Mestrado em 

Tradução e Serviços Linguísticos, bem como o processo de busca e seleção da empresa 

acolhedora. A seguir, apresento a empresa descrevendo sua estrutura, área de atuação, 

organização administrativa e faço um resumo das atribuições dos profissionais do 

departamento operacional. 

Concluo fazendo uma descrição geral do estágio, na qual exponho os objetivos do 

estágio em suas diferentes fases e a função desempenhada por mim no papel de estagiária. 

Além disso, relato como se desenvolviam as atividades no dia-a-dia do estágio e a rotina 

de trabalho na Kvalitext. 

 

1.1. Motivações 

A etapa final do Mestrado em Tradução e Serviços Linguísticos tem a função de 

consolidar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso. É o momento em que os 

estudantes devem decidir entre finalizar o seu percurso acadêmico desenvolvendo uma 

dissertação ou realizando um estágio curricular seguido da elaboração de um relatório de 

estágio. No decorrer do curso, fomos apresentados a ambas as possibilidades para que 

pudéssemos tomar a decisão que mais se adequasse aos nossos objetivos futuros. 

O caráter prático das unidades curriculares do mestrado sempre me chamou especial 

atenção, motivo pelo qual ao chegar nesta etapa a minha decisão já estava tomada. A 

direção do curso nos proporcionou uma série de oportunidades para esclarecer e discutir 

todas as questões relacionadas à realização do estágio: desde os requisitos, propósitos e 

procedimentos aos pormenores da escolha de cada um dos estudantes. Em tais ocasiões 

foram apresentadas diversas possibilidades para a realização do estágio e foram sugeridas 

empresas e instituições às quais poderíamos nos candidatar. 

Após participar destes eventos e buscar orientação com a direção do curso e 

professores, decidi que a saída que me seria mais engrandecedora a nível profissional 

seria o estágio em uma empresa de tradução técnica. Neste sentido, teria a oportunidade 
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de desenvolver as habilidades adquiridas no decorrer do curso e de trabalhar com uma 

grande quantidade e variedade de textos enquanto inserida num contexto profissional real 

de uma empresa especializada em serviços de tradução. 

Com isto em mente, elaborei um currículo e uma carta de apresentação para me 

candidatar voluntariamente a um estágio nos termos requeridos pela FLUP. Procedi então 

à uma pesquisa minuciosa e criei uma lista enumerando as empresas às quais iria me 

candidatar. Tive o cuidado de selecionar empresas que estivessem bem estabelecidas no 

mercado e que já tinham a prática de receber estagiários, buscando assim uma entidade 

responsável para concluir minha formação da melhor maneira possível. Feito isto, enviei 

minha candidatura espontânea e posteriormente recebi o convite da Kvalitext para 

participar do processo de seleção do estágio. 

O processo de seleção se desenvolveu em duas etapas. A primeira compreendeu 

uma entrevista com as proprietárias e administradoras da empresa juntamente com a 

análise curricular enquanto a segunda etapa efetivou-se por meio da realização de um 

teste. Para a entrevista, me preparei buscando informações sobre a empresa, online e em 

relatórios de ex-alunos que já haviam estagiado na Kvalitext. O teste teve duração de duas 

horas e envolvia diferentes tarefas de tradução combinando os meus idiomas de trabalho, 

ou seja, inglês, espanhol e português. As tarefas variavam em dificuldade e temática, 

trazendo textos técnicos e de marketing relacionados a equipamentos médicos e da área 

de transportes. O teste foi realizado na própria empresa e as traduções foram feitas 

diretamente no Word, sem uso de CAT Tools ou motores de tradução automática, porém 

com acesso a recursos online, tais como dicionários e motores de busca. 

Alguns dias após o teste, as administradoras da empresa entraram em contato e me 

informaram que eu tinha sido selecionada para o estágio e logo procedemos aos acertos 

para a concretização do mesmo. Após a assinatura do protocolo de estágio por mim e 

pelos representantes da empresa e da FLUP, ficou estabelecido que o estágio teria início 

no dia 21 de janeiro de 2019, término em 24 de abril de 2019 e se realizaria em regime 

de tempo integral, ou seja, oito horas diárias. 
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1.2 A empresa 

A Kvalitext – Serviços de Tradução Lda. é uma empresa portuguesa fundada em 

2008 e com sede na Rua 20, n° 296, 2° direito – 4050-817, Espinho. A empresa oferece 

serviços de tradução profissional e especializado na localização de conteúdo técnico. 

A Kvalitext atua principalmente na tradução, revisão, adaptação linguística e pós-

edição de tradução automática de diferentes tipos de documentos e materiais, 

especializando-se na tradução médica, técnica, comercial, jurídica, financeira, de 

websites, marketing e TI. Traduções de manuais de utilizador, folhetos, textos de 

propaganda de dispositivos médicos e de transporte, documentação para especialistas e 

jurídicas, software e manuseio de máquinas figuram entre as suas principais áreas de 

atuação. 

A missão da Kvalitext é disponibilizar serviços de tradução para viabilizar e 

promover os produtos e serviços de seus clientes a nível global. Os valores apresentados 

pela Kvalitext são: espírito de equipe, proatividade, orientação para o mercado e a criação 

de valor. Isto se concretiza ao incentivar a colaboração entre os tradutores e o 

compartilhamento dos conhecimentos, ao mesmo tempo em que ressalta a autonomia e 

reconhece as particularidades de cada tradutor para responder melhor às necessidades dos 

clientes.  

Desenvolvendo um trabalho dentro dessa perspectiva, a política de qualidade da 

Kvalitext garantiu a certificação segundo a norma ISO 17100:2015. O Manual de 

Procedimentos da empresa determina uma série de providências a serem tomadas a fim 

de garantir a conformidade com as normas e os melhores resultados, tais como: 

▪ formações periódicas de técnicas e tecnologias de apoio à tradução; 

▪ formações específicas de contas de clientes para equipes de tradução e 

revisão; 

▪ verificações internas de qualidade dos projetos em fase de produção; 

▪ comunicação com o cliente; 

▪ registro de não-conformidades e implementação de ações corretivas 

As instalações da empresa se estendem por dois pisos de um edifício comercial no 
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centro de Espinho. O inferior é dedicado à sala de reuniões e ao espaço de convívio e o 

superior é onde as estações de trabalho estão localizadas. O espaço físico da Kvalitext 

reflete o espírito da empresa na medida em que promove sempre a interação entre os 

colaboradores e oferece o conforto e as ferramentas necessárias para a execução de um 

bom trabalho. A área de convívio é equipada com utensílios para que os colaboradores 

façam refeições e preparem bebidas, além de sempre haver frutas à disposição. O segundo 

piso é composto por três partes: uma sala onde estão as ilhas e as correspondentes estações 

de trabalho de cada tradutor, na sala seguinte está a ilha das gerentes de projetos e 

finalmente o escritório das administradoras da empresa. Os tradutores estão agrupados 

numa ampla sala segundo seus idiomas de trabalho, formando assim ilhas que promovem 

a interação e a colaboração. Atualmente existe uma ilha dedicada ao alemão, outra ao 

francês e duas ao espanhol, sendo o inglês idioma comum a todos. É importante ressaltar 

que o acesso a todas as dependências da empresa é livre e a comunicação entre todos os 

membros da equipe, independentemente de posição na empresa, é sempre estimulada. 

O funcionamento da Kvalitext se baseia em uma clara distribuição de tarefas e 

responsabilidades que cada colaborador assume. Assim, a empresa está organizada da 

seguinte forma1: 

 
1 A figura a seguir foi retirada do Manual de procedimentos da Kvalitext v. 13/2019 e está disponível para 

consulta por meio de solicitação junto à administração da empresa. 
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Figura 1- esquema da estrutura organizacional da empresa 

É possível observar dois elementos principais na organização: o núcleo de 

administração e o departamento operacional. A principal função do núcleo de 

administração está relacionada à gestão e ao controle de toda a empresa, focando-se 

essencialmente nas áreas de marketing, recursos humanos, qualidade e na gestão de 

operações internas e comerciais. Os serviços relacionados à contabilidade, recursos 

financeiros e tecnologia da informação são subcontratados a fim de atender às 

necessidades específicas da empresa. O departamento operacional por sua vez 

compreende a maioria dos colaboradores e é o núcleo de produção da Kvalitext, sendo 

composto pelas seguintes funções em ordem de hierarquia: 

▪ Project Manager: responsável pela gestão dos projetos e pelo apoio ao cliente. 

O Project Manager se encarrega de avaliar os projetos, preparar orçamentos, 

ordens de compra, emissão de faturas e de atribuir os projetos aos tradutores e 

revisores mais adequados. Além disso, também lhe compete criar, preparar e 

acompanhar os projetos, sendo sempre a ponte entre tradutores e clientes, 

cumprindo prazos e definindo prioridades. 

▪ Senior Translator: responsável principalmente pela revisão final dos projetos de 
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outros tradutores, observando a adequação linguística e ortográfica, o conteúdo 

em relação ao texto de partida, o emprego correto de terminologia e das 

orientações do cliente e, por fim, a intenção comunicativa. Também realiza 

trabalhos de pós-edição e tradução de textos de alta dificuldade e maior volume 

(3.500 palavras por dia), além de fazer a avaliação dos outros tradutores e 

revisores e organizar formações. 

▪ Translator: responsável pela tradução de textos de diferentes complexidades e 

volumes (2.500 palavras por dia), além da revisão do próprio trabalho. 

Eventualmente também realiza trabalhos de pós-edição e revisão de projetos de 

outros tradutores. 

▪ Assistant Translator: responsável pela tradução de textos de grau de dificuldade 

simples e médio e de menor volume (2.000 palavras por dia). É a posição do 

estagiário na empresa. 

Durante o meu estágio na Kvalitext, o departamento operacional contava com 19 

colaboradores, sendo duas Project Managers, seis Senior Translators, dez Translators e 

uma Assistant Translator. É importante destacar que na empresa cada um dos 

colaboradores é responsável pela gestão do seu tempo, tendo autonomia para decidir a 

forma de trabalho que mais lhe convenha, desde que as tarefas sejam cumpridas sempre 

em dia. Uma vez por mês são realizadas reuniões entre a administração e os 

colaboradores. A reunião dos tradutores é um espaço aberto onde é feito um balanço do 

mês decorrido, oportunidade na qual cada colaborador tem a liberdade de compartilhar 

suas dificuldades, problemas, dúvidas, êxitos e experiências, bem como fazer sugestões 

para o aprimoramento do fluxo de trabalho. 

A comunicação eficiente entre os colaboradores é um dos aspectos mais ressaltados 

na empresa, que incentiva todos a levantar quaisquer questões que possam surgir e a 

sempre tentar sanar suas dúvidas, seja com um colega tradutor, revisor, gestor de projetos 

ou cliente. A cooperação e disponibilidade de todos os membros da equipe facilita o 

trabalho e torna o ambiente agradável. Para promover isto, a administração também 

oferece mensalmente um almoço coletivo na empresa, além de pequenas prendas 

ocasionalmente. 
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1.3 Descrição geral do estágio realizado 

Como estagiária na empresa, desempenhei a função de Assistant Translator acima 

mencionada em tempo integral. Os objetivos do estágio foram estabelecidos no Plano de 

Estágio2 elaborado pela Kvalitext e anexado ao protocolo de cooperação requerido pela 

FLUP.  

Em uma fase inicial, os objetivos estavam relacionados à consolidação dos 

conhecimentos adquiridos durante o mestrado e das competências técnicas necessárias 

para o desempenho da função. Esta fase também envolvia a adaptação às ferramentas de 

trabalho, o aperfeiçoamento na utilização das fontes de pesquisa mais adequadas além do 

aprimoramento do domínio dos idiomas de trabalho. Para alcançar estes objetivos, as 

atividades desenvolvidas neste momento envolviam a tradução de textos de caráter geral 

e grau de especificidade inferior, o estudo e análise das bases de dados terminológicas da 

empresa e a pesquisa terminológica, fazendo uso de uma ferramenta de tradução e de uma 

de controle de qualidade. 

Na medida em que os objetivos da fase inicial são alcançados, inicia-se a fase 

intermediária. Nesta fase, o método de trabalho e a dinâmica de trabalho da empresa já 

devem ter sido assimilados e espera-se que o tradutor esteja familiarizado com os 

projetos, algumas contas de cliente e que tenha uma produção constante. Trabalha-se com 

textos de grau de especificidade maior e também podem ser introduzidas algumas tarefas 

de garantia de qualidade. Esta é a fase mais longa e onde a maior parte da produção está 

concentrada. 

Na fase final, o objetivo a ser alcançado era o de adquirir capacidade para traduzir 

textos técnicos com nível de exigência superior, bem como ser responsável pela revisão 

do próprio trabalho. Nesta fase, esperava-se que os conhecimentos tivessem sido 

consolidados, que o uso das ferramentas de tradução estivesse dominado e que métodos 

de pesquisa mais elaborados estivessem sendo empregados. Assim sendo, as atividades 

desenvolvidas envolviam a tradução de textos de dificuldade superior, a revisão e 

adaptação linguística de textos já traduzidos, o uso de novas ferramentas de tradução e 

controle de qualidade, a pós-edição e o apoio à gestão de projetos. 

 
2 O anexo 1 deste relatório traz o protocolo assinado juntamente com o plano de estágio. 
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Ao fim da fase final, e consequentemente do estágio, esperava-se que a estagiária 

fosse autônoma no seu trabalho, gerindo o próprio tempo, comunicando-se bem com os 

outros colaboradores, contribuindo para um bom desenvolvimento das atividades e 

entregando um produto de qualidade. 

O desempenho das funções de Assistant Translator se assimila muito ao trabalho 

dos Translators, diferenciando-se quanto à complexidade e ao tamanho dos projetos 

atribuídos. Logo no primeiro dia fui apresentada ao processo de trabalho da empresa e às 

ferramentas utilizadas para gerir os projetos e a comunicação interna. Além disso, esse 

primeiro momento se destinou à familiarização com o ambiente de trabalho, com as 

diretrizes, guias de estilo e normas da empresa. 

Como Assistant Translator, minha rotina normal de trabalho envolvia 

principalmente a tarefa de tradução. Ao iniciar o expediente na Kvalitext, o primeiro 

procedimento era verificar a agenda da equipe (uma planilha compartilhada que contém 

o cronograma de todos os tradutores) e o e-mail. As comunicações entre tradutores, 

gestores e administração são realizadas através de e-mail, motivo pelo qual é importante 

manter-se atento às atualizações. É também por e-mail que recebemos notificações do 

Project Open3, a plataforma de gerenciamento utilizada pela empresa, sobre a qual 

entrarei em maiores detalhes posteriormente em seção própria. 

Após fazer a verificação da agenda e dos e-mails, podia iniciar as tarefas a mim 

designadas. Ao constatar que um projeto tinha sido atribuído, era necessário acessar 

o ]po[ para obter mais detalhes e descarregar os arquivos com os quais iria trabalhar. 

O ]po[ fornece todos os detalhes do projeto, sendo muito importante manter-se atento às 

instruções, prazos e saber quais membros da equipe estão envolvidos naquele 

determinado projeto. 

Como estagiária, dispunha de um orientador que me assistia durante o 

desenvolvimento das atividades. Nossas estações de trabalho estavam dispostas lado a 

lado, o que facilitava a nossa interação e permitia que eu tirasse minhas dúvidas 

rapidamente. No entanto, fui orientada a sempre estabelecer contato com os revisores dos 

projetos com os quais eu fosse trabalhar, uma vez que estes, justamente por estarem 

 
3 Na sequência do texto, utilizo a sigla oficial ]po[ para me referir ao Project Open. 
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envolvidos no projeto, já teriam em mente as particularidades do mesmo. 

Após descarregar os arquivos, a próxima etapa consistia em conhecer as instruções 

do projeto, que determinam por exemplo a CAT Tool a ser utilizada, o guia de estilo do 

cliente (caso houvesse), materiais de referência, entre outros. Com tudo isto em mente, 

iniciava então a tradução do documento. Ao concluir a tradução, efetuava os 

procedimentos de garantia de qualidade. Por regra, utilizamos primordialmente três 

métodos: o controle de qualidade da própria CAT Tool (no meu caso, principalmente o do 

SDL Trados com os ajustes pré-definidos por mim de acordo com as características do 

projeto), a verificação do Xbench (um software dedicado à garantia de qualidade) e, por 

fim, a verificação ortográfica e gramatical utilizando um terceiro software, o FLiP. 

Entrarei em maiores detalhes sobre cada uma dessas ferramentas mais adiante. 

Concluída a tradução e os procedimentos de garantia de qualidade, restava apenas 

enviar o pacote de arquivos de acordo com as instruções recebidas através do ]po[. Uma 

vez feito isto, o revisor seria notificado que os arquivos estavam disponíveis para a 

revisão. Neste momento, a tarefa de tradução está concluída e é possível iniciar a próxima 

caso haja projetos atribuídos. Para cada projeto traduzido, o revisor atribui uma nota 

no ]po[ segundo critérios objetivos. Os tradutores que revisaram meus projetos por regra 

me forneciam um feedback ao concluírem a revisão para apontar os erros encontrados, 

mostrar novas formas de proceder ou dar orientações. Por consequência, após a conclusão 

do projeto, podia ver o meu desempenho refletido nas notas conferidas às traduções dos 

projetos. 

Durante o meu estágio na Kvalitext, tivemos uma grande demanda de traduções que 

combinavam com os meus pares linguísticos de trabalho, de forma que minha agenda 

normalmente estava preenchida com diferentes projetos. Além de traduções, tive a 

oportunidade de, ainda que brevemente, realizar pesquisa terminológica e revisão.  

É importante ressaltar a liberdade para trabalhar da forma que nos é mais 

conveniente, tendo horários flexíveis, no sentido de decidirmos como distribuir nosso 

tempo, quando iniciar o trabalho (conforme a tolerância de uma hora estabelecida pela 

empresa) fazer pausas e o intervalo para o almoço. Isto permite que trabalhemos segundo 

nosso próprio ritmo e nos auxilia no cumprimento de prazos, sempre tendo em mente a 
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responsabilidade que acompanha a atribuição de tarefas. 

Nesta seção, fiz uma breve descrição das funções desempenhadas. Contudo, me 

aprofundarei mais sobre aspectos relevantes da tradução e os pormenores das atividades 

realizadas em capítulos próprios. 
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Capítulo 2. – Análise das tarefas desenvolvidas 

Nos três meses em que estagiei na Kvalitext, tive a oportunidade de trabalhar com 

uma grande variedade de textos, de diversos tipos, temáticas e destinados a um perfil 

diversificado de clientes, trabalhando individualmente ou em equipe e utilizando 

diferentes ferramentas. Ao longo deste capítulo, irei discorrer e analisar os detalhes das 

atividades desenvolvidas nesse período a fim de fazer um levantamento geral desta 

experiência. 

Por conseguinte, separei a primeira parte do capítulo em seis itens para trazer uma 

descrição dos textos com os quais trabalhei, começando com os dados gerais, passando 

aos pares linguísticos, organização do trabalho, ferramentas de trabalho, tipologia, gênero 

textual e área do conhecimento e concluindo com as avaliações das traduções produzidas. 

Na segunda parte do capítulo, apresentarei brevemente as ferramentas utilizadas no 

desenvolvimento das atividades a fim de concluir a contextualização do estágio. 

Para fins de referência dos dados apontados no decorrer deste capítulo, elaborei 

uma tabela geral descritiva de todos os projetos com os quais estive envolvida. Além 

disso, para minha própria organização, também preparei uma ficha resumo com os 

detalhes de cada projeto que usarei como referência adiante. A tabela em questão se 

encontra no anexo 3 deste relatório. 

 

2.1 Dados gerais 

Durante o estágio participei de um total de 28 projetos. Em 27 deles, a minha tarefa 

foi a de tradução e em apenas um me foi atribuída a tarefa de revisão e controle de 

qualidade. Também tive a oportunidade de dedicar um dia de trabalho à tarefa de pesquisa 

terminológica. Para os fins desta análise, não considerarei as tarefas de revisão e controle 

de qualidade por terem pouco impacto sobre a apreciação geral do estágio, uma vez que, 

dos três meses que estive na empresa, apenas dediquei dois dias à realização destas 

atividades. Não obstante, os detalhes destes projetos estão incluídos na tabela do anexo 

3. 

Neste contexto, traduzi um total de 130.828 palavras distribuídas ao longo do 
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estágio da seguinte maneira: 

 

No gráfico acima é possível perceber como as atividades desenvolvidas foram 

distribuídas de modo a alcançar os objetivos comentados no capítulo anterior. Vale 

ressaltar que a contagem de palavras em relação aos meses corresponde ao trabalho que 

foi efetivamente realizado em cada mês. Já o número de projetos atribuídos a cada mês é 

aproximado, visto que alguns projetos se iniciaram em um mês e foram concluídos no 

seguinte. A variação na quantidade de palavras traduzidas em cada mês reflete as 

circunstâncias e particularidades dos projetos que me foram atribuídos, bem como o 

percurso para alcançar os objetivos de cada etapa do estágio. 

À vista disso, no mês de janeiro uma quantidade maior de projetos de pouco volume 

e temáticas diversas me foram atribuídos. Este mês também compreendeu o período de 

adaptação e apenas se estendeu por nove dias, considerada a data de início do estágio. No 

entanto, a produtividade deste mês foi alta porque os textos eram de menor complexidade 

e porque dispunha de vários recursos, como memórias de tradução de alta qualidade. 
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O mês de fevereiro apresenta uma quantidade mais elevada de palavras traduzidas, 

uma vez que já havia passado o período de adaptação e me foram atribuídos projetos 

maiores e mais complexos. Por outro lado, o número de projetos é reduzido pois, neste 

mês, iniciei a tradução do maior projeto realizado no estágio, que se estendeu por 

fevereiro e março (projeto 15). Ademais, dediquei um dia à pesquisa terminológica que 

seria uma mais valia para a execução da tradução do referido projeto. 

O mês de março se desenvolveu de maneira distinta dos demais. O meu 

planejamento mensal estava totalmente preenchido pelo projeto 15, porém outros projetos 

de menor dimensão eram inseridos na minha agenda de acordo com a evolução dos 

trabalhos deste projeto principal. Por esta razão, este mês se destaca dos demais em 

termos de palavras traduzidas e projetos realizados. Sobre isso, entrarei em maiores 

detalhes no próximo capítulo. 

Por fim, o mês de abril apresenta uma quantidade menor tanto de palavras quanto 

de projetos devido a alguns fatores. O primeiro deles foi o fato de ter trabalhado apenas 

18 dias, considerando a data de término do estágio e os feriados nacionais. O segundo se 

refere à natureza dos projetos que tratavam de traduções mais complexas, da área jurídica, 

do português brasileiro para o inglês americano e com desafios de manipulação do texto. 

Por fim, também dediquei um desses dias à realização de uma tarefa de revisão seguida 

de uma de controle de qualidade. 

É importante notar que dois dos três meses de estágio estiveram destinados à 

realização de dois projetos que considero principais e sobre os quais discorrerei no 

capítulo seguinte. Além disso, dos 27 projetos que traduzi, quatro eram projetos que 

solicitavam apenas a tradução, pelo que não havia revisor atribuído. No entanto, para 

estes casos a gestora de projetos atribuiu pelo menos uma tarefa de controle de qualidade 

a um Senior Translator. 

 

a) Pares linguísticos 

Como já mencionado anteriormente, os idiomas de trabalho da minha área de 

especialização no mestrado são o inglês e o espanhol, sendo o português brasileiro minha 

língua mãe. Apesar de estar disponível para fazer traduções que envolvessem a 



 

28 

combinação desses idiomas, durante o meu tempo na Kvalitext não tive a oportunidade 

de trabalhar com textos em espanhol. Todos os projetos que me foram atribuídos tinham 

como línguas de trabalho o inglês americano ou britânico e o português brasileiro. 

Por outro lado, tive a experiência de realizar traduções tanto do inglês para o 

português, como do português para o inglês, o que me trouxe maiores desafios e 

oportunidades de aprendizado. 

 

No gráfico acima é possível ver claramente a predominância dos projetos de 

tradução do inglês para o português sobre os projetos no sentido inverso, o que já era 

esperado. No total, atuei como tradutora em 27 projetos, sendo seis deles no sentido 

português inglês, perfazendo 22% da totalidade dos projetos e os outros 21 no sentido 

contrário representando 79%. Já a quantidade de palavras foi distribuída da seguinte 

forma ao longo dos meses: 

Meses/Palavras EN-PT PT-EN 

Janeiro 17.184 2.448 

Fevereiro 38.617 432 

Março 52.262 0 

21

6
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Total de projetos: 27

Figura 3 - gráfico dos pares linguísticos 
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Abril 0 25.559 

Apesar de as traduções com o inglês como língua de chegada representarem pouco 

mais de um quinto do total de projetos, a oportunidade de traduzir para um idioma que 

não é o meu nativo me proporcionou uma série de aprendizados. As particularidades de 

tais projetos envolviam, por exemplo, a construção frásica, a terminologia, o tipo de 

material a ser traduzido e as ferramentas utilizadas para desenvolver o trabalho. 

 

b) Organização do trabalho 

No contexto de uma empresa de serviços linguísticos, sabemos que a organização 

do trabalho em tradução é um fator que influencia diretamente sua execução, resultado e 

produtividade. Naturalmente, sabemos que a execução de um projeto, desde a sua 

aceitação à entrega ao cliente, passa por diversas etapas sob a responsabilidade de 

diferentes membros da empresa e consiste em uma série de tarefas. Para cumprir nosso 

intuito, consideraremos duas categorias para a tarefa de tradução: trabalhos desenvolvidos 

individualmente e trabalhos realizados em equipe. 

Por trabalhos desenvolvidos individualmente me refiro a projetos em que fui a única 

responsável pela tradução integral e pela entrega ao revisor. Por trabalhos realizados em 

equipe me refiro àqueles em que trabalhei com outros tradutores da empresa em 

simultâneo. Trabalhei em equipe tanto em projetos de maior quanto menor volume, o que 

confirma a versatilidade deste método de trabalho. Dependendo da extensão do projeto, 

do prazo, ou simplesmente por exigências dos clientes, ter vários tradutores trabalhando 

simultaneamente pode ser a única forma de atender às necessidades dos mesmos. 

A oportunidade de estagiar numa empresa de tradução me trouxe uma nova 

perspectiva sobre a organização do trabalho. Até então, minha experiência prévia em 

relação à tradução havia sido majoritariamente de forma individual. Nas aulas do 

mestrado aprendemos sobre a importância e conhecemos estratégias para trabalhar em 

equipe, mas fora desse contexto eu ainda não havia tido uma experiência prática com um 

projeto real. 

O gráfico a seguir ilustra a importância do trabalho em equipe e em que proporção 
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pude me envolver em projetos deste tipo. Para ter um entendimento melhor da relevância 

de cada tipo de organização do trabalho na apreciação geral do estágio, elaborei o gráfico 

abaixo levando em consideração o número de palavras entregues, uma vez que este dado 

reflete melhor a dimensão da tarefa. 

Apesar de ter trabalhado individualmente na maioria dos projetos (24 de 27), os três 

projetos em que traduzi em equipe somam mais de 60% da quantidade total de palavras 

traduzidas. Julgo que esta organização de trabalho é justamente a grande faceta das 

empresas de tradução, que por disporem de tradutores in-house podem otimizar os 

métodos de trabalho, promover a interação direta e imediata entre os envolvidos na tarefa 

e, consequentemente, tirar grande proveito em termos de produtividade. 

Não obstante, existem aspectos a serem considerados no que se refere a esta 

modalidade de organização do trabalho. Sobre isto, entrarei em maiores detalhes na seção 

3 do capítulo 3. 

 

c) Ferramentas de trabalho 

A Kvalitext dispõe das principais ferramentas dedicadas à tradução para atender às 

necessidades e especificidades de cada cliente, tais como o SDL Trados, MemoQ, SDL 

61%

39%

Organização do trabalho

Em equipe

Individual

Total de palavras: 130.828 

82.586 

53.916 

Figura 4- gráfico da organização do trabalho 
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Passolo, Xbench, Across, entre outros. Além daquelas consagradas no mercado, alguns 

clientes também solicitam serviços em suas próprias ferramentas e plataformas online. 

No entanto, durante o meu estágio trabalhei a maior parte do tempo com o SDL Trados 

2017, que não coincidentemente é a ferramenta líder no mercado da tradução. 

Nos projetos em que não utilizei o SDL Trados para a tarefa de tradução, a 

ferramenta utilizada foi o Microsoft Word 2016. Tais projetos consistiam na tradução de 

documentos, arquivos escaneados ou tratados com tecnologia OCR (Optical Character 

Recognition), que extrai o conteúdo de uma imagem para convertê-lo em um arquivo de 

texto editável. Além disso, o Word oferece todos os recursos para editar e formatar tais 

arquivos, inclusive lidando com os aspectos gráficos desse tipo de documento. 

Para a tarefa de garantia de qualidade da Kvalitext, é procedimento comum a todos 

os projetos traduzidos no SDL Trados a utilização do Xbench. Este software detecta 

problemas de terminologia, concordância, posicionamento de tags, capitalização, entre 

outros. Ademais do Xbench, também utilizamos o FLiP para fazer a verificação 

ortográfica e gramatical dos projetos que têm o português brasileiro como língua de 

chegada a fim de detectar possíveis falhas. Para os projetos traduzidos do português para 

o inglês, a verificação ortográfica e gramatical foi realizada através do Microsoft Word. 

Desta forma, combinei o uso dessas ferramentas de tradução e garantia de qualidade de 

acordo com a necessidade de cada projeto. 

O gráfico abaixo detalha o uso das ferramentas mencionadas de acordo com a tarefa 

realizada nos projetos em que trabalhei, incluindo o projeto em que participei como 

revisora. Na segunda parte deste capítulo farei uma breve descrição dessas ferramentas. 
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Figura 5- gráfico das ferramentas de trabalho 

d) Tipologia textual, gênero textual e áreas temáticas 

Os projetos com os quais trabalhei abrangeram uma grande variedade de tipos de 

texto, de diferentes áreas temáticas e gêneros textuais, proporcionando uma excelente 

oportunidade para aplicar os conhecimentos teóricos adquiridos no mestrado. 

A classificação dos textos tem especial relevância na atividade de tradução. 

Entender e saber identificar as características do texto a ser trabalhado ajuda o tradutor a 

buscar os níveis de equivalência necessários para atingir os objetivos do texto de chegada. 

Assim, analisei os textos com os quais trabalhei durante o estágio sob três diferentes 

perspectivas: tipologia textual, gênero textual e área do conhecimento.  

O tema da tipologia textual e gênero já foi objeto de muitas discussões na área da 

linguística. Estudiosos elaboraram conceitos e mostraram o papel e a relevância de uma 

boa compreensão do assunto para profissionais linguísticos, no nosso caso com foco 

especial na tradução. Para tratar destes assuntos, tomarei como fundamento teórico o 

modelo funcionalista de análise textual voltada à tradução, com ênfase no pensamento de 

Katharina Reiss e Cristiane Nord. Como bem afirma Nord (1996, p. 4): 

The translator and the translation critic have to analyse a source text from the 

point of view of the semantic, lexical, grammatical and stylistic 'instructions' 

it contains, because the relationship between these four parameters determines 
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the 'meaning' of the text. 

De acordo com a teoria funcionalista de Skopos representada por Katharina Reiss 

(2013), os tipos de texto são classificados de acordo com a sua função comunicativa 

dominante, enquanto os gêneros textuais são classificados segundo suas características 

linguísticas ou convenções (Nord, 1997). 

Em relação à tipologia textual, Reiss propõe a classificação em três tipos: 

informativo, expressivo e operativo. Aquilo que primordialmente distingue esses tipos de 

texto é a função linguística que deve ser mantida pelo tradutor. Christiane Nord explica 

essa abordagem resumidamente e a relevância dessa classificação para a tradução. 

Segundo Nord (1997), os textos informativos têm a função principal de informar o 

leitor sobre os objetos e fenômenos do mundo, sendo assim comum que o tradutor opte 

por uma equivalência de estilos segundo os parâmetros específicos das línguas e culturas 

de chegada e partida, ao mesmo tempo em que deve assegurar uma representação precisa 

do texto de partida. Textos de notícias, correspondências de negócios, instruções de uso, 

documentos oficiais e textos técnicos são exemplos de textos informativos.  

Para os textos expressivos, o aspecto estilístico tem especial importância e comanda 

as escolhas do tradutor. Além de transmitir o conteúdo pensado pelo autor, o tradutor 

também precisa se preocupar em produzir o mesmo efeito estético desejado por aquele 

no leitor. Os textos expressivos incluem textos literários como romances, contos, poesia, 

entre outros.  

Por último, os textos operativos estão focados no resultado extralinguístico 

esperado, estando a forma e o conteúdo do texto subordinados ao cumprimento desta 

função. Nesse tipo de texto, o mais importante é provocar a mesma reação que o texto 

original pretendia no público alvo, ainda que a forma ou o conteúdo não sejam 

completamente preservados. Anúncios publicitários, propagandas políticas e poesia ou 

prosa satírica são textos do tipo operativo. 

Uma vez que a Kvalitext é uma empresa de tradução especializada, os tipos de texto 

mais comuns são os informativos, seguidos dos operativos. Os textos classificados como 

expressivos geralmente são competência de outros tipos de prestadores de serviços, como 

editoras. Durante o estágio trabalhei predominantemente com textos informativos, porém 



 

34 

tive a oportunidade de traduzir dois textos operativos identificados como anúncios 

publicitários. Na análise dos gêneros textuais a seguir será possível identificar os 

diferentes gêneros que podem ser classificados como informativos e as diversas áreas do 

conhecimento que eles podem abranger. 

Diferentemente dos tipos de textos que têm uma classificação limitada como 

exposto acima, os gêneros textuais formam um conjunto aberto com inúmeras 

possibilidades (Trosborg, 1997). Assim, a relação entre gênero e tipo de texto não é direta, 

sendo totalmente possível que um tipo de texto se apresente sob distintos gêneros. 

Enquanto a noção de tipos de texto nomeia estruturas fixas, a de gênero se preocupa com 

estruturas dinâmicas que estão em constante mudança e se desenvolvem ao longo do 

tempo, carregando em si aspectos culturais associados às práticas e objetivos de 

determinada sociedade (Miranda, 2017). Nord (1997) explica bem: 

Genre conventions are the result of the standardization of communication 

practices. As certain kinds of text are used repeatedly in certain situations with 

more or less the same function or functions, these texts acquire conventional 

forms that are sometimes even raised to the status of social norms. 

O tradutor precisa estar familiarizado com as particularidades do gênero textual 

para que possa cumprir essas normas, levando em consideração tanto o texto de chegada 

quanto o de partida. Por exemplo, em anúncios publicitários a forma de comunicar e o 

registro variam completamente de uma sociedade para a outra, ainda que sejam falantes 

da mesma língua, os manuais de instrução devem ter atenção às particularidades técnicas 

das regiões onde seus produtos serão comercializados além da maneira mais apropriada 

de comunicar-se inequivocamente com seu público. 

Tudo isso implica decisões que vão além da ordem lexical ou morfossintática, o 

tradutor também precisa estar atento a aspectos da organização discursiva. Saber traduzir 

também implica conhecer a forma como os gêneros se realizam em sociedades específicas 

e é essencial para o sucesso profissional. A noção de gênero precisa ser entendida tanto 

pelo autor do texto quanto pelo tradutor se desejam que a intenção comunicativa do 

mesmo seja efetivamente cumprida. 

Tendo isto em mente, classifiquei os textos com os quais trabalhei em cinco 
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gêneros: instruções/procedimentos, comunicação interna, anúncio publicitário, 

documentos e políticas da empresa. Posto que não é objetivo desse trabalho aprofundar 

nessas questões, esta é uma classificação genérica mas que traz uma ideia do tipo de 

material com o qual trabalhei. 

 

Figura 6- gráfico dos gêneros textuais 

A maior parte dos textos trabalhados pertencia ao gênero das 

instruções/procedimentos. Deste grupo posso citar por exemplo manuais de instruções de 

aparelhos médicos, procedimentos de segurança de embarcações e funcionamento de 

maquinaria, uso de aplicativos e dispositivos, pôsteres explicativos, informações de 

segurança, entre outros. 

O segundo maior grupo correspondeu à tradução de documentos jurídico-

administrativos, mais especificamente certificados, pareceres e contratos. Os textos 

relativos à comunicação interna também figuram um número alto, porém eram textos 

muito menores e menos complexos que os documentos. Tratava-se de textos utilizados 

por empresas para informar seus funcionários, explicar detalhes de procedimentos e 

produtos, apoiar treinamentos, realizar pesquisas de desempenho etc. Já os dois anúncios 

publicitários trataram da tradução de uma transcrição para um vídeo publicitário de uma 

marca de bicicletas e de uma página web dedicada à publicidade de um dispositivo 
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médico para o coração. Finalmente, os dois últimos projetos foram traduções de políticas 

da empresa. 

Por fim, preparei abaixo um último gráfico para expor as áreas temáticas dos textos 

trabalhados a fim de completar a caracterização desses elementos dos projetos. Desta vez, 

levei em consideração o número de palavras traduzidas em cada área temática, visto que 

é possível ter uma noção melhor da quantidade de tempo investida nelas 

Área temática Projetos Palavras 

Médica 7 15.678 

Jurídica 9 28.901 

Marketing 3 4.240 

Náutica 2 79.654 

Tecnologia da informação 7 5.592 

A área temática na qual estive mais imersa foi a náutica, tendo traduzido quase 80 

mil palavras de um grande projeto divididas em mais de 71 arquivos. Esses documentos 

variavam de instruções de procedimentos de embarque e desembarque de pessoas e 

cargas, manobras de navegação, requisitos e exigências portuárias e de conformidade, 
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listas de verificação de maquinaria, troca de turno, até uma instrução da Agência marítima 

e de guarda costeira do Reino Unido sobre o uso de instrumentos de auxílio a navegação. 

A área jurídica aparece em segundo lugar e nela incluo a tradução de políticas da empresa, 

pareceres do comitê de ética e pesquisa, diplomas, declarações e contratos. É relevante 

anotar que sete dos nove projetos dessa área temática foram traduzidos do português 

brasileiro ou europeu para o inglês britânico ou americano. 

Na área da medicina os textos tratavam de informações de segurança e instruções 

de uso de equipamentos e dispositivos médicos, descrição e publicação online de produtos 

médicos, treinamento de vendedores e pôsteres explicativos de técnicas e produtos. Os 

textos da área da tecnologia da informação tratavam de comunicados sobre aspectos 

relativos a TI de empresas, redes e sistemas, aplicativos, procedimentos administrativos 

e de recursos humanos. Já os textos de marketing foram uma comunicação interna, um 

arquivo de descrições de produtos relacionados à saúde do ouvido e a tradução da 

transcrição de um vídeo publicitário de uma marca de bicicletas. 

Por tudo isto, reafirmo a diversidade e especificidade dos textos com os quais 

trabalhei ao longo do estágio como fonte de inúmeros aprendizados e aspecto essencial 

para a consolidação dos conhecimentos adquiridos durante o mestrado. 

 

e) Ratings 

Na Kvalitext, após a revisão de um projeto, o revisor atribui uma nota à tradução 

baseado em fatores objetivos e no trabalho despendido para entregar o projeto em 

qualidade de publicação aos clientes. As notas variam de 0 a 5, sendo a nota máxima 

atribuída quando o revisor não necessita intervir no texto produzido. Notas acima de 4 

são consideradas boas ou muito boas, e entre 3 e 4 intermediárias. Notas abaixo de 3 

revelam problemas graves na tradução e resultam em textos extremamente trabalhosos 

para os revisores. Este sistema de notas é importante para que o tradutor tome ciência da 

qualidade do trabalho entregue, além de ser uma oportunidade para buscar o 

aperfeiçoamento, analisando suas principais deficiências e buscando corrigi-las. 

Dos meus 27 projetos de tradução, quatro foram projetos que solicitavam apenas a 

tradução, pelo que não havia revisor atribuído. No entanto, para estes casos a gestora de 
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projetos atribuiu pelo menos uma tarefa de controle de qualidade a um Senior Translator, 

que pode comentar sobre suas impressões acerca da tradução. A menor nota que obtive 

foi 3, para dois projetos do mês de janeiro, enquanto a maior nota foi 4,5, obtida em cinco 

projetos. No mês de abril não tive notas atribuídas porque estive trabalhando em projetos 

exclusivamente de tradução, ou seja, sem revisor designado. A tabela abaixo traz a média 

mensal das notas atribuídas, tendo concluído o estágio com uma média geral de 4,02. 

Mês Nota Projetos/Palavras 

Janeiro 3,83 8 – 19.632 

Fevereiro 4,12 5 – 33.375 

Março 4,12 11 – 52.262 

Média geral: 4,02 

 

2.2 Ferramentas e suas principais características: 

É inegável a importância do uso das ferramentas tecnológicas para o 

desenvolvimento das tarefas de tradução. Cada vez mais o mercado exige o uso de 

ferramentas específicas e o tradutor precisa acompanhar as tendências, se tornando 

proficiente na manipulação das técnicas envolvidas nesse processo. Em geral, as 

ferramentas facilitam o trabalho do tradutor e oferecem uma série de recursos de grande 

utilidade em termos de garantia de qualidade. Daniel Gouadec (2007, p. 91) afirma: 

The translator now needs to be familiar with different computer environments 

and platforms, and should be able to set up, uninstall and use any new software 

that happens to be required, or adapt it to specific needs and uses. […] This 

means mastering a complex set of tools, techniques and media, including word 

processing, desktop-publishing software, translation memory management 

systems, search engines, computer-assisted translation (CAT) tools, text 

aligners, Web site design tools, Web editors, and many more. 

Na Kvalitext, ademais das ferramentas mencionadas no item c) da seção anterior, 

por vezes é necessário utilizar plataformas ou CAT Tools próprias dos clientes, como por 

exemplo o XTM Cloud. Na empresa, por regra, todas as traduções têm de ser submetidas 
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a um processo de garantia de qualidade. Dessa forma, utilizamos pelo menos duas 

ferramentas, sendo o mais comum três. 

A ferramenta de trabalho principal geralmente é uma CAT Tool, na qual 

visualizamos o texto de partida e inserimos o texto de chegada, podendo também ser    um 

editor de textos quando o material a ser traduzido não é compatível. As demais estão 

relacionadas à garantia de qualidade e são utilizadas na fase final, quando já se tem um 

texto traduzido. Estas últimas são utilizadas principalmente para detectar problemas de 

inconsistência, formatação, localização e para fazer a verificação ortográfica e gramatical. 

É possível constatar que a afirmação de Gouadec de fato se concretiza no dia a dia 

de trabalho do tradutor que precisa dominar, se não a ferramenta em si, os fundamentos 

básicos desse tipo de ferramenta para ampliar sua área de atuação e atender as 

necessidades dos clientes. 

Como exposto no item c) da seção anterior, as ferramentas que utilizei durante o 

estágio foram: Xbench, SDL Trados 2017 , pacote Microsoft Office e FLiP. Além disso, 

também fiz uso da ferramenta de gestão de projetos adotada pela empresa, o ]Project 

Open[. Nesta seção farei uma breve descrição dessas ferramentas, abordando suas 

principais características, funcionalidades e relatando minha experiência como usuária. 

 

a) Project Open 

Devido ao grande fluxo de projetos da empresa, a Kvalitext utiliza o ]Project 

open[ para gerir os trabalhos. O ]po[ é uma plataforma online em ambiente de intranet e 

com código aberto, uma ferramenta completa utilizada em todas as fases dos trabalhos, 

da criação do projeto à entrega ao cliente, e por todos os colaboradores nas diversas fases 

dos mesmos. 

Cada colaborador possui suas credenciais para fazer login no ]po[ e ter acesso às 

informações e ações específicas de cada função. Levando isso em consideração, apresento 

a ferramenta sob a perspectiva do tradutor. O ]po[ organiza todas as informações dos 

projetos em separadores, sendo o principal o separador Projects, onde conseguimos 

visualizar os projetos nos quais estamos envolvidos. Nessa tela podemos visualizar o 

nome e número do projeto, o tipo (se tradução ou edição, por exemplo), o Project 



 

40 

Manager responsável, as datas de início e entrega, o estado e o tamanho. Essa visão geral 

é importante para termos um acesso rápido às informações mais importantes de todos os 

projetos em que estamos envolvidos. 

Além do separador geral de projetos, também utilizamos o separador Timesheet. É 

neste separador que, ao concluir os projetos, registramos o tempo gasto e onde as notas 

são atribuídas pelo revisor.  

Uma vez que um projeto nos é atribuído, recebemos um e-mail automático da 

plataforma que nos notifica sobre o novo projeto e nos direciona para a página Summary 

daquele determinado projeto no ]po[. Nesta seção específica, conseguimos visualizar 

todas as informações necessárias para iniciar o trabalho. O subseparador Summary está 

Figura 8 - separador Projects 

Figura 9 - separador Timesheet 
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dividido em várias seções, sendo as principais Project Base Data, Project Rating, 

Timesheet, Project Translation Details e Project Translation Task Status. 

Em Project Base Data são apresentadas as informações gerais do projeto e as 

instruções iniciais e ao lado, em Project Rating, as notas atribuídas pelo revisor para cada 

tradutor e uma média da avaliação do projeto são exibidas. Também é possível verificar 

o total de horas registradas para o projeto em particular na seção Timesheet. 

Figura 10 - subseparador Summary do separador Projects 
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Figura 11 -  subseparador Summary do separador Projects 

Um pouco mais abaixo, na seção Project Details podemos visualizar o cliente, o 

par linguístico e a área do conhecimento envolvida. Por fim, a seção Project Translation 

Task Status exibe os colaboradores que participam do projeto (incluindo o Project 

Manager) e a quantidade de palavras ou horas a serem investidas. Além do separador 

Summary, a página do projeto possui outros dois: Files e Trans Tasks. 

Files é o local onde os arquivos estão hospedados em diversas pastas referentes às 

diferentes etapas do projeto. É onde encontramos os arquivos referentes ao texto de 

partida, instruções, consultas com clientes, materiais de referência e inclusive as 

informações administrativas exclusivas para os colaboradores autorizados. 
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Figura 12 - subseparador Files 

Outro recurso importante deste subseparador são as listas de verificação. Antes de 

entregar o trabalho realizado, o ]po[ exibe uma lista de verificação que devemos 

preencher de maneira adequada atestando que tivemos atenção a detalhes dos textos, tais 

como instruções específicas do cliente, terminologia, convenções de medidas e normas, 

como lidar com nomes de produtos, marcas, dados pessoais e muitos outros. As listas de 

verificação são de preenchimento obrigatório e cumprem a função determinada pelos 

institutos de certificação para garantir a qualidade e conformidade dos projetos. 
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Figura 13 - lista de verificação do ]po[ 

O subseparador Trans Tasks é utilizado para atualizar o status dos projetos, sendo 

necessário ir a essa seção para alterá-lo sempre que começamos ou concluímos cada 

tarefa. Por exemplo, ao iniciar a tradução alteramos o status da tarefa de For trans para 

Trans-ing e ao entregar o arquivo traduzido alteramos de Trans-ing para For edit. Sempre 

que o status é alterado os colaboradores envolvidos recebem notificações por e-mail 

informando que há uma tarefa designada a ser realizada. A seguir, uma imagem da 

interface desse subseparador. 
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Uma vez que os projetos passam por todas as fases, tradução, revisão e entrega, eles 

são movidos para o separador Closed. Neste separador podemos visualizar projetos 

antigos caso, por exemplo, desejemos saber a nota atribuída ou comparar o arquivo da 

tradução com o da revisão. 

Por tudo isso, o ]po[ é fundamental para o funcionamento harmonioso da empresa, 

sendo o espaço onde todos os projetos começam, se desenvolvem e terminam. Ele é 

essencial para a organização do trabalho, para a distribuição do mesmo e para a 

informação geral de todos os colaboradores, sendo o uso correto desta ferramenta bastante 

ressaltado pela empresa. 

 

b) SDL Trados 2017 

Sem dúvidas o SDL Trados é a CAT Tool mais utilizada na Kvalitext e ter aprendido 

sobre esse software e sua utilização na unidade curricular de Informática da Tradução foi, 

inquestionavelmente, essencial para a minha rápida adaptação ao fluxo de trabalho da 

Kvalitext. 

O SDL Trados é uma das CAT Tools mais completas do mercado, oferecendo uma 

imensa variedade de recursos extremamente úteis que variam desde funcionalidades 

básicas de gestão de projetos e métodos de garantia de qualidade a funcionalidades 

avançadas, tais como gestão terminológica, visualização do arquivo final em tempo real, 

alinhamento de textos, entre outras. Neste item, apenas comentarei sobre algumas 

Figura 14 - subseparador Translation Tasks 
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funcionalidades importantes para o desenvolvimento do meu trabalho como tradutora. 

A primeira e mais importante delas é o uso e gestão das memórias de tradução. Essa 

tecnologia basicamente permite ao usuário gravar o conteúdo traduzido em um banco de 

dados para que as informações possam ser reutilizadas posteriormente, ao longo do 

mesmo trabalho ou em outros. De uma forma simplista, as memórias de tradução 

funcionam por meio da combinação de termos e frases do material contido no banco de 

dados com aqueles do texto de partida. Quando o sistema detecta elementos 

correspondentes entre o texto de partida e um material que já foi traduzido e confirmado 

anteriormente por um tradutor, ele oferece uma tradução na língua de chegada utilizando 

fragmentos ou sinalizando correspondências exatas (Esselink, 2000). 

Por exemplo, uma empresa que fabrica diversos produtos precisa elaborar um 

manual de instruções para cada um deles. Sabemos que esse gênero textual possui uma 

estrutura específica, obedece a uma ordem lógica e utiliza uma linguagem objetiva. Tendo 

traduzido o manual de um produto da empresa, muito provavelmente em uma segunda 

tradução o tradutor encontrará diversas correspondências, como os elementos pré-textuais 

e pós-textuais, os dizeres legais, o slogan da empresa, endereços e, por vezes, até mesmo 

seções inteiras quando os produtos são similares. Dessa forma, no decorrer de um texto, 

é possível poupar uma grande quantidade de tempo aproveitando passagens já traduzidas, 

uma vez que as memórias de tradução foram projetadas para reciclar traduções anteriores 

o máximo possível.  

O grande trunfo das empresas é possuir boas memórias de tradução, populadas com 

conteúdo fiável e de excelente qualidade. Elas são o fruto do trabalho da equipe como um 

todo e, quando utilizadas da maneira correta, trazem imensos benefícios em termos de 

qualidade e produtividade. Aos poucos, e principalmente no que toca a tradução 

especializada, as memórias de tradução vêm alterando a dinâmica de trabalho do tradutor, 

sendo um poderoso recurso de arquivamento, consulta e compartilhamento. Neste 

sentido, Rico (2002) afirma que: 

In recent years and with the advent of TMs, the translation professional has 

finally found a tool which allows for these links between source and target 

text to be established, not only in the personal brain of each individual 
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translator – which was, in the end, the only reliable place the whole translation 

process could be recorded – but in a robust and dynamic way which can 

accordingly be reused in later work. 

Uma das primeiras instruções contidas em praticamente todos os projetos está 

relacionada ao uso das memórias de tradução. Por regra, a Kvalitext possui uma memória 

de tradução própria que é utilizada em todos os projetos de determinado cliente e sempre 

é atualizada a cada novo trabalho. É comum que os clientes também enviem suas 

memórias para que elas sejam atualizadas durante o processo de tradução. Dessa forma, 

temos à nossa disposição um material valioso que nos poupa tempo de pesquisa e esforço 

ao mesmo tempo que nos permite manter a consistência dos textos através de constantes 

buscas ao material da memória. Celia Rico Pérez (2002) constata essa nova realidade da 

forma moderna de traduzir: 

Memory-based translation has then come as a revolution in the translation 

market affecting the way translation is approached. Source and target texts are 

automatically coupled and matched as pairs of corresponding sentences and 

this material is easily retrieved in subsequent jobs. Nothing has to be translated 

more than once, terminology is better maintained, increasing, then, translation 

consistency and quality; reformatting of translated documents is almost no 

longer necessary. 

No entanto, deve-se ter muito cuidado com o uso das memórias de tradução. É 

importante sempre ter em mente que ao confirmar um segmento, ele é imediatamente 

adicionado à memória e poderá ser visualizado por qualquer outro usuário, sendo 

essencial o zelo pelo conteúdo traduzido para que erros não sejam propagados. Por isso, 

é imperativo tentar produzir um texto da melhor qualidade, sabendo que aquele conteúdo 

pode ser acessado e reproduzido. Memórias de tradução de baixa qualidade contêm 

segmentos traduzidos de forma inconsistente, com terminologia equivocada e erros dos 

mais diversos tipos. A manutenção das memórias, o cuidado empregado para que o 

conteúdo seja de boa qualidade, é realizada pelos próprios tradutores e revisores, que ao 

utilizar e detectar falhas comunicam-se para editar e corrigi-las ou simplesmente eliminá-

las. 
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Além das memórias de tradução, outro recurso essencial está relacionado à gestão 

terminológica. O SDL Trados permite criar e associar bases de dados terminológicas aos 

projetos, reconhecendo termos quando eles surgem no texto de partida e exibindo a 

tradução aprovada do mesmo. Muitos clientes possuem suas próprias bases de dados 

terminológicas que são enviadas junto com os demais arquivos do projeto, incluindo 

instruções de utilização, tais como entradas prioritárias e atualização de glossários. Além 

de serem exibidos no ambiente de trabalho do SDL Trados, ao detectar termos em um 

segmento, o software também o sugere automaticamente quando o tradutor está digitando 

o texto de chegada. Este recurso é de grande utilidade para a manutenção da consistência 

terminológica e ajuda os tradutores a economizar um grande tempo de pesquisa e 

digitação. Esselink (2000) aponta quatro benefícios que um bom gerenciamento 

terminológico proporciona: 

▪ Unambiguous source language documentation that is easier to read and 

translate; 

▪ A standardized, company-wide vocabulary that helps establish a corporate 

image; 

▪ Substantial time efficiencies for the translation, particularly when using 

computer aided translation tools or machine translation systems; 

▪ Cost savings through increased consistency and terminology leveraging 

among products. 

Principalmente para contas de clientes que produzem muito material que necessita 

ser traduzido e nas quais vários tradutores trabalham ao mesmo tempo, é simples perceber 

a importância de um recurso como este se o objetivo final for obter um produto de alta 

qualidade e bem traduzido. Na figura a seguir, é possível visualizar como essas 

funcionalidades são oferecidas ao tradutor no SDL Trados. 
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A parte superior é dedicada às memórias de tradução, sendo de fácil acesso e 

visualização. Basta selecionar o texto a ser pesquisado e acionar um atalho do teclado 

para que o programa exiba entradas da memória que possuem o texto desejado bem como 

dados importantes como o tradutor responsável e a data em que o segmento foi validado. 

Ao lado, na janela Term Recognition, o Trados apresenta os resultados da base de dados 

terminológica. Na parte inferior encontra-se a janela de edição, onde traduzimos. 

É fácil perceber como esses recursos auxiliam o tradutor. No exemplo da figura 

acima, o segmento marcado é um resultado da memória de tradução com correspondência 

total que contém três termos sinalizados tanto na janela de edição quanto na janela de 

reconhecimento de termos. Isso significa que o tradutor não precisa investir tempo e 

esforço nesse segmento, podendo confirmá-lo e seguir adiante com o trabalho. Quanto 

melhor a memória de tradução e a base de dados terminológica, menos tempo o tradutor 

gasta recorrendo a outras ferramentas para executar seu trabalho. 

Outra funcionalidade simples, porém bastante útil, são os filtros que permitem uma 

navegação eficiente. É possível filtrar os segmentos pelo status (aprovado, rascunho, 

rejeitado, bloqueado, revisado etc.) e ainda fazer buscas de determinada palavra ou frase 

para visualizar os segmentos que as contém. Além disso, as ferramentas de texto comuns 

como localizar e substituir, a inserção rápida de tags e a revisão com o recurso de 

controlar alterações também são úteis e bastante utilizadas. 

Por último, o recurso de garantia de qualidade é bastante importante e tarefa 

Figura 15 - interface do SDL Trados 
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obrigatória ao concluir a tradução dos textos. Essa fase final é realizada em combinação 

com outro software de garantia de qualidade que falaremos no item a seguir, o Xbench. 

Este recurso pode ser configurado de diversas maneiras, sendo projetado para detectar 

falhas no texto de chegada, tais como diferença de pontuação entre o texto de partida e 

chegada, diferenças entre elementos alfanuméricos, posicionamento de tags, segmentos 

idênticos traduzidos de maneira diferente, erros de digitação como espaços extras, entre 

outros. 

c) Xbench 

O Xbench é uma ferramenta de garantia de qualidade que não conhecia 

anteriormente e tive a oportunidade de aprender a usar e atestar sua importância. O 

programa oferece recursos de garantia de qualidade mais avançados que aqueles do SDL 

Trados mencionados acima e é uma ferramenta padrão de uso obrigatório para todos os 

projetos em que pode ser utilizado. 

A Kvalitext utiliza a versão 3.0 do programa que tem como principais 

funcionalidades as verificações de diversos tipos de problemas, tais como inconsistências, 

erros ortográficos, posicionamento incorreto de tags, falta de tradução ou segmentos não 

modificados, desvios da terminologia adotada, entre outros. O software é compatível com 

CAT Tools e permite trabalhar com uma grande diversidade de tipos de arquivo em uma 

interface simples e fácil de usar. 

No fluxo de trabalho normal, ao concluir a tradução de um projeto, procedemos à 

tarefa de garantia de qualidade no Xbench. Ao criar um novo trabalho no Xbench, é 

possível configurar as verificações para que o software detecte somente possíveis erros e 

evite gerar resultados falso-positivos. Uma vez configurado, é possível proceder à 

execução da verificação o programa exibe uma lista com os problemas detectados. A 

seguir, um exemplo de erro detectado pelo Xbench e a interface do software. 
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A integração do Xbench com outros softwares é uma característica muito útil. Por 

exemplo, no relatório de erros é possível identificar o problema e utilizar um simples 

atalho do teclado para ser direcionado à CAT Tool de trabalho para corrigir as falhas. Uma 

vez que as falhas são corrigidas e o documento é salvo, é possível executar a verificação 

novamente e confirmar que elas desapareceram do relatório de erros. 

Apesar de ser uma excelente ferramenta, é comum que os relatórios do Xbench 

apresentem uma série de falso-positivos, ou seja, o programa detecta problemas que na 

verdade não são erros. Isto acontece mais frequentemente com acrônimos ou unidades de 

medida, horas e com conteúdo não traduzível que o software não consegue distinguir. A 

última etapa do uso do Xbench é salvar o relatório de garantia de qualidade que o 

programa gera em formato de tabela do Excel e html. O relatório no Excel pode ser editado 

quando o tradutor deseja sinalizar alguma questão ou fazer comentários e deve ser sempre 

carregado no ]po[ quando da entrega do projeto. 

 

d) FLiP 

A última tarefa dos procedimentos de garantia de qualidade da Kvalitext é a 

Figura 16 - interface do Xbench 
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verificação ortográfica e gramatical. Para executá-la, a empresa dispõe do software FLiP, 

um pacote de ferramentas de revisão e auxílio à escrita da Priberam. O programa inclui 

um corretor ortográfico, um dicionário e um conversor para o novo Acordo Ortográfico, 

além de outras funcionalidades mais avançadas como dicionários temáticos e conjugação. 

Após as verificações de garantia de qualidade mencionadas nos itens anteriores, a 

última etapa antes da entrega do projeto concretiza-se ao inserir o texto de chegada 

produzido no FLiP. A interface do programa é muito parecida com a do Microsoft Word, 

tendo um aspecto familiar e intuitivo, porém o seu grande diferencial é contar com 

recursos de ortografia e sintaxe altamente confiáveis.  

O software detecta erros ortográficos (sendo possível escolher entre a grafia anterior 

ou posterior ao Acordo ortográfico), concordância, pontuação, flexão verbal, aspectos 

gramaticais em geral, questões estilísticas, entre outras, nas duas variantes do português. 

Assim, somente precisamos colar o texto produzido no FLiP e verificar os erros 

detectados. No entanto, as alterações que porventura venham a ser necessárias devem ser 

feitas na CAT Tool na qual o projeto está sendo trabalhado, sendo o FLiP apenas o 

instrumento para encontrar as falhas. A figura abaixo mostra a interface do programa, o 

editor de texto na parte central e as ferramentas de tradução e conjugação integradas no 

lado direito da tela, bem como apresenta uma sugestão de melhoria ao texto através do 

alerta “verifique se quer manter você. 

Figura 17 - interface do FLiP e apresentação de um alerta 
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Esta etapa é simples e geralmente rápida, porém extremamente importante. É aqui 

que detectamos os erros que os demais softwares não conseguem encontrar e que se não 

forem corrigidos podem passar uma impressão muito ruim do texto. Muitas vezes o 

tradutor já leu o texto produzido diversas vezes durante todas as etapas anteriores do 

processo tradutório, o que faz com que ele perca a sensibilidade de observar pequenos 

erros de digitação, pontuação, concordância em frases muito longas, entre outros. Estas 

falhas que podem parecer insignificantes são facilmente observadas pelo leitor atento que 

pode considerá-las inaceitáveis. Cabe ao tradutor certificar-se de que tais erros não 

passem despercebidos e, no dia-a-dia como estagiária, constatei que ferramentas como o 

FLiP de fato nos auxiliam imensamente nesse sentido. 

 

e) Pacote Office 

Finalmente, julgo relevante mencionar pelo menos algumas das ferramentas do 

pacote Office da Microsoft. Na Kvalitext utilizamos a versão 2015 do pacote, sendo mais 

comum o uso do Microsoft Word, Excel e Power Point. 

O Microsoft Excel é bastante utilizado para cumprir diversas funções. Por exemplo, 

questões organizacionais da empresa e do trabalho, como a agenda dos tradutores, 

documentos referentes às consultas com o cliente, glossários e outros materiais são 

constantemente criados e atualizados em planilhas do Excel. Também é comum que 

clientes enviem textos nesse formato, que é compatível com as CAT Tools, e saber 

manusear bem o software é uma grande vantagem. 

Também cito o Microsoft Word que, apesar de ser uma ferramenta básica no dia-a-

dia de qualquer tradutor, é um software extremamente complexo e repleto de recursos 

que permitem fazer praticamente qualquer ação em termos de edição de textos. Passei 

uma boa parte do meu estágio na Kvalitext trabalhando exclusivamente com esse software 

e pude aprofundar meus conhecimentos na sua utilização. 

A título de exemplo, um dos projetos se tratava da tradução de contratos e tanto a 

diagramação (aparência na página e numeração) quanto os elementos gráficos (carimbos, 

assinaturas e selos) tinham de ser preservados. Assim, além do aspecto tradutório, 

também foi necessário dedicar bastante tempo quando já tinha o texto de chegada escrito 
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para adequar sua forma e deixá-lo o mais parecido possível com o documento original. 

Antes de iniciar o estágio já considerava que tinha um bom domínio do Word, 

porém ao realizar tais tarefas me deparei com dificuldades que exigiam conhecimentos 

avançados e foram superadas com o auxílio de colegas da empresa e pesquisas sobre a 

utilização do software.  
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Capítulo 3. – Problemas de tradução e estratégias de resolução 

em tradução técnica 

Para este capítulo final, apresentarei problemas de tradução e as suas respectivas 

resoluções, bem como o caminho para chegar a elas, adotando uma abordagem mais 

prática, apresentando exemplos retirados dos textos com os quais trabalhei e materiais de 

referência utilizados nas atividades. 

Na primeira seção faço uma exposição sobre tradução técnica e pesquisa 

terminológica. Nela aponto as características dos textos técnicos e as principais 

habilidades que o tradutor precisa desenvolver para trabalhar bem com esse tipo de texto. 

Constatando a relevância da terminologia, passo a discorrer sobre a pesquisa 

terminológica, especificando os tipos existentes e as formas que o tradutor dispõe de lidar 

com problemas terminológicos. 

A segunda seção está dividida em três itens nos quais discutirei questões 

terminológicas específicas de áreas do conhecimento com as quais trabalhei. Assim, trago 

exemplos retirados de textos das áreas médica, náutica e jurídica para mostrar como os 

problemas terminológicos surgem, as técnicas empregadas e o resultado final da tradução. 

A terceira seção é dedicada à análise do processo de tradução de um dos projetos 

no qual estive envolvida. Esta seção está dividida em subseções de acordo com as fases 

do ciclo de vida do projeto: pré-tradução, tradução e pós-tradução. Das três fases, me 

detenho mais na subseção dedicada à tradução e comento em detalhe dois problemas de 

tradução recorrentes no projeto. 

 

3.1 Tradução técnica e pesquisa terminológica 

A tradução técnica, ou num sentindo mais amplo, tradução especializada, é um tipo 

de tradução que lida com textos de conteúdo técnico das mais diversas áreas do 

conhecimento. Gouadec (2007) define a tradução especializada como sendo a tradução 

de materiais que possuem uma das seguintes características – ou todas: referem-se a uma 

área ou domínio do conhecimento altamente especializado, são de um tipo especifico, 

voltados a um público específico através de canais de comunicação próprios e utilizados 
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em circunstâncias específicas e, por fim, estão incluídos em uma mídia específica que 

exige o emprego de procedimentos especiais (vídeo, tecnologia multimídia etc.). Sendo 

essa uma definição abrangente, é possível identificar a tradução técnica como uma 

subcategoria da tradução especializada. 

Lidando com textos técnicos, é fundamental que o tradutor conheça os detalhes 

desse tipo de redação para poder transmitir suas características para o texto de chegada e 

fazer cumprir sua intenção comunicativa. Cada vez mais, a tradução técnica é essencial 

para o desenvolvimento dos campos do saber tecnológico, empresarial e científico e a 

demanda para esse tipo de trabalho é intensificada com a internacionalização de produtos 

e serviços, ampliando a área de atuação dos tradutores técnicos e exigindo um maior nível 

de profissionalização dos mesmos. 

A redação técnica é “qualquer espécie de linguagem escrita que trate de fatos ou 

assuntos técnicos ou científicos” (Garcia citado em Mesquita, 2004). Esse tipo de escrita 

tem o objetivo primordial de transmitir os conhecimentos de forma clara e imparcial, 

possuindo características léxicas, morfológicas e sintáticas específicas. O léxico 

especializado dos textos técnicos inclui o uso de um vocabulário específico e termos 

definidos que expressam conceitos. Observa-se também que esses textos apresentam uma 

linguagem monossêmica que busca a objetividade, havendo uma prevalência do uso da 

voz passiva, do tempo verbal presente e imperativo. Essas características se combinam 

para gerar um texto que transmita informações de forma clara, não ambígua e imparcial 

(Schubert, 2010). 

O tradutor técnico trabalha com vários tipos de documentos, sendo os mais comuns 

manuais de instalação, operação, manutenção, conserto ou descarte de produtos técnicos. 

Os produtos técnicos são, por exemplo, dispositivos (eletrônicos ou não), motores, 

sistemas de software, aplicativos, entre outros. Com relação aos documentos técnicos, 

também é possível citar uma grande variedade de tipos e gêneros textuais, como explica 

Klaus Schubert (2010): 

[…] common documents are product data sheets, product specifications, 

proposals, parts lists and catalogues. Some document types share the features 

of the technical specialities and some of the neighbouring domains, such as 
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law, advertising, science, etc., for example patents, technical contract 

supplements, customer product presentations or journal articles. 

Na maioria dos casos, a documentação técnica está relacionada tanto a um 

determinado produto ou serviço quanto ao seu uso, descrevendo dessa forma o objeto em 

si e as tarefas, atividades e procedimentos em geral que o usuário precisa ter 

conhecimento para fazer uso do produto. Assim, o conteúdo desse tipo de documentação 

é, predominantemente, descritivo e instrutivo. Também por isso um mesmo produto ou 

serviço pode dar origem a vários textos. Por exemplo, na localização de um aplicativo, é 

necessário traduzir todo o conteúdo do aplicativo em si (a interface do usuário), bem como 

os guias de ajuda, manuais de utilização, vídeos explicativos, tutoriais, o material de 

apresentação e marketing e, por vezes, até mesmo as comunicações entre os 

desenvolvedores do aplicativo e os usuários. 

Esses tipos de documentos normalmente obedecem a um determinado padrão de 

formatação e conteúdo. Um usuário de um equipamento que consulta um manual espera 

encontrar certas informações em lugares específicos do documento. Ninguém lê o manual 

de instruções do começo ao fim para descobrir como acessar ou configurar um 

dispositivo. Por regra, os manuais são divididos em seções e possuem capítulos 

específicos como glossários, índices e uma simbologia própria para expressar avisos e 

cuidados que servem para orientar o usuário a obter a informação que ele precisa da 

maneira mais eficiente possível. Tais elementos paratextuais devem ser transpostos ao 

material traduzido observando as características culturais do público alvo do texto de 

chegada, bem como os possíveis regulamentos e normas locais. 

A característica dos textos técnicos que mais se destaca é o seu grau de 

especialização, tratando-se geralmente de textos escritos por especialistas com objetivos 

específicos e para um público determinado, apresentando uma grande quantidade de 

termos e uma linguagem formal que visa uma comunicação rápida, eficiente e inequívoca 

entre profissionais e usuários. As informações do texto estão codificadas por termos, 

formando unidades de um conhecimento especializado que, unidos com outros elementos 

textuais, formam estruturas mais complexas (Benítez, 2009). 

Por esses motivos, costuma-se questionar quão especializado o tradutor precisa ser 
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para que possa transmitir de maneira fiel conteúdos tão complexos. Muitos acreditam que 

apenas especialistas dessas áreas específicas seriam competentes o suficiente para realizar 

a tarefa. Por outro lado, questiona-se também quão competentes linguisticamente tais 

especialistas teriam de ser para que pudessem transmitir o conteúdo respeitando e 

conhecendo todas as nuances linguísticas que os tradutores dominam, bem como sua 

aplicação na tarefa. Pamela Benítez (2009) defende o segundo ponto de vista ao afirmar 

que: “generally speaking, it is quicker and more feasible to acquire knowledge of a 

specialized domain than knowledge of language, which is somewhat more complicated 

and takes considerably longer to master”. 

Assumindo que no mercado da tradução atual majoritariamente são os tradutores 

profissionais que realizam esse tipo de trabalho e não especialistas, discorrerei sobre uma 

das principais habilidades que o tradutor precisa dominar para desenvolver bem sua 

função nesse contexto: a pesquisa terminológica. Faz-se necessário então estabelecer uma 

relação íntima entre a tradução técnica e a terminologia, a fim de entender como esses 

dois campos interdisciplinares se comunicam e o papel do tradutor que, no exercício de 

sua atividade, se encontra entre ambas. 

Abordando a terminologia desde o ponto de vista da tradução, é possível afirmar 

que o tradutor utiliza os conhecimentos da terminologia como instrumento para a 

execução de seu trabalho. Na terminologia o tradutor encontra os recursos que precisa 

para esclarecer suas dúvidas, para se aprofundar no tema trabalhado, encontrar os 

melhores equivalentes e soluções tradutórias, enfim, para saber como lidar de maneira 

competente com tais unidades terminológicas complexas (Cabré, 2010). 

A tarefa terminológica desempenhada pelo tradutor difere bastante daquela 

desempenhada pelo terminológo. Apesar de ambos profissionais lidarem com o mesmo 

objeto, suas abordagens são distintas tanto quanto aos fins como quanto aos meios. O 

trabalho do terminológo auxilia o do tradutor técnico em grande medida, fornecendo 

compilações, glossários e fontes confiáveis que baseiam escolhas tradutórias. O tradutor, 

por sua vez, precisa ter conhecimentos sobre terminologia para reconhecer problemas 

terminológicos e empregar métodos de solução apropriados. Cabré (2010) explica quais 

são esses problemas: 
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A translation problem is terminological only when it affects terms, i.e. lexical 

units with a precise meaning in a given special field. A terminological problem 

may be related to term understanding and the term pragmatic properties in the 

original text, or to the search for equivalents. 

Ao se deparar com um texto altamente especializado no qual os termos são 

abundantes, o tradutor pode se encontrar em situações nas quais desconhece 

completamente o significado, uso ou valor pragmático de uma determinada unidade 

léxica. A questão da equivalência também se impõe, uma vez que é possível que haja uma 

série de alternativas para a tradução de um mesmo termo, cabendo ao tradutor saber optar 

pela opção mais apropriada. 

Normalmente, ao precisar traduzir um termo desconhecido, o tradutor realiza sua 

própria pesquisa a fim de entender o significado do termo para, em seguida, poder buscar 

a melhor equivalência na língua de chegada e aplicá-la adequadamente no texto traduzido. 

Quando a pesquisa não gera os resultados esperados, os tradutores precisam recorrer a 

especialistas para esclarecer o significado da estrutura em questão, seja na língua de 

partida através da contextualização ou explanação do conceito, seja na língua de chegada 

através de consulta com especialista proficiente em ambos os idiomas. 

Considerando essas duas soluções, faz sentido que elas possuam uma ordem de 

aplicação. Primeiro, o tradutor empreende uma pesquisa para encontrar um equivalente 

de forma independente e, caso sua busca não gere resultados, somente depois recorre aos 

especialistas. Cabré (1999) considera dois tipos de pesquisa terminológica possíveis: 

pesquisas sistemáticas, geralmente realizadas por terminológos, e pesquisas ad-hoc, 

sendo essa última o tipo mais comumente empregado pelos tradutores. 

A pesquisa sistemática é um trabalho muito mais completo e complexo que envolve 

examinar o conjunto de termos existentes de uma determinada área do conhecimento, 

designando conceitos de uma forma estruturada (Cabré, 1999). Já a pesquisa ad-hoc tem 

o objetivo de resolver um problema terminológico específico, recorrendo muitas vezes 

aos produtos do trabalho do terminológo para se concretizar de maneira eficaz. 

Ao contrário da pesquisa sistemática, a pesquisa ad-hoc trabalha com termos 

isolados de uma única área do conhecimento. Esse tipo de pesquisa pode ser dividido em 



 

60 

três etapas: a consulta, a pesquisa em si e a resposta. (Cabré, 1999) Essas etapas se 

aplicam tanto à pesquisa terminológica empreendida pelo tradutor quanto àquela 

realizada por terminológos profissionais encarregados de responder a consultas. 

No dia-a-dia de trabalho, o tradutor técnico realiza dezenas de pesquisas 

terminológicas ad-hoc. As empresas de tradução técnica geralmente possuem clientes que 

atuam em diferentes domínios. Alguns exemplos de área de atuação dos clientes da 

Kvalitext são: direito, tecnologia da informação, transportes e medicina. Dentro dessas 

áreas ainda podemos especificar ainda mais e apontar que, em relação aos clientes da área 

médica por exemplo, existem empresas especializadas na saúde do coração, auditiva, de 

equipamentos de imagiologia, entre outros. 

Ora, o tradutor técnico dificilmente será um especialista com conhecimentos sobre 

a terminologia de todos esses campos. Não obstante, diariamente traduzimos textos 

complexos e superamos os desafios terminológicos através do uso de métodos de pesquisa 

eficientes. Com o auxílio de ferramentas de pesquisa, profissionais especializados e o 

emprego das técnicas adequadas, tradutores que possuem pouca relação com esses temas 

são capazes de traduzir textos altamente especializados de forma competente. 

Na realidade da execução do trabalho, via de regra não há muito tempo para realizar 

pesquisas terminológicas da forma como aprendemos e sabemos ser a correta. O objetivo 

central do tradutor ao realizar pesquisas ad-hoc para solucionar os problemas encontrados 

é encontrar uma tradução apropriada e manter seus registros para uso posterior (Thelen, 

2015). Por isso, é essencial que o tradutor sempre busque desenvolver suas técnicas de 

pesquisa para que possa encontrar soluções para problemas terminológicos de forma 

rápida, apropriada e fiável. 

Retomando as etapas da pesquisa ad-hoc mencionadas acima, sob a perspectiva do 

tradutor na execução de seu trabalho e após a consulta, isto é, o reconhecimento de um 

problema terminológico que se concretiza quando o tradutor não sabe imediatamente qual 

é o equivalente direto para aquele termo na língua de chegada, deve-se proceder à 

pesquisa propriamente dita. 

Os recursos aos quais o tradutor pode recorrer são vários. Alguns dos mais 

importantes são dicionários e glossários, assim como bancos de dados terminológicos e 
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seus respectivos motores de busca (Cabré, 2010). Quando o tradutor tem acesso a esses 

recursos, normalmente são os primeiros a serem utilizados, pois entregam respostas 

objetivas de maneira rápida. No entanto, quando o termo em questão não pode ser 

encontrado nesse tipo de recurso, o tradutor pode recorrer a textos paralelos bilíngues ou 

multilíngues. Por exemplo, uma norma que tenha sido editada oficialmente nos dois 

idiomas é uma fonte confiável de onde pode-se extrair informações terminológicas 

relevantes. Por último, também pode-se citar como recurso documentos monolíngues, 

geralmente textos especializados em determinado assunto. Este último recurso é muito 

importante porque é fonte de conhecimento direto e pode ajudar o tradutor a esclarecer 

conceitos e entender a forma como determinado termo é empregado no contexto da língua 

de partida. 

Esses três tipos de recurso via de regra são utilizados de maneira extensiva e 

combinada, possibilitando que o tradutor tenha diversas fontes de informação para 

encontrar a melhor equivalência e utilizar os termos adequadamente. É válido ressaltar 

que todos esses recursos estão disponíveis na Internet, que é uma das ferramentas de 

trabalho mais importantes do tradutor moderno. 

No caso de a pesquisa terminológica não ser o suficiente para chegar a um 

equivalente satisfatório, o tradutor tem de recorrer à consulta com especialistas. As 

consultas quando endereçadas a especialistas bilíngues podem ser diretas, quando se 

pergunta diretamente o equivalente de um determinado termo, ou no sentindo reverso, 

quando se elabora um conceito e se questiona o termo que o define (Cabré, 1999). Assim, 

uma forma comum de efetuar a consulta é a elaboração de uma das seguintes perguntas: 

“Qual é o termo em português para ballast em contexto náutico?” ou “Qual o nome em 

inglês para o peso levado no porão de um navio para melhorar o seu equilíbrio?”. Uma 

vez que a consulta é respondida pelo especialista, o tradutor obtém um equivalente que 

pode ser utilizado com segurança. 

Para concluir a tarefa de pesquisa terminológica, cabe ao tradutor criar uma forma 

de armazenar os resultados da pesquisa para que no futuro possam ser utilizados 

novamente. Uma maneira de fazer isso é criando glossários e mantendo-os sempre 

atualizados com termos e equivalentes de determinado assunto ou cliente. É possível 
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realizar esta tarefa de forma simples e eficiente utilizando o Microsoft Excel, inserindo o 

termo e sua tradução em duas colunas (ou mais caso deseje um glossário multilíngue) é 

possível visualizar e buscar os equivalentes rapidamente, como ilustra o exemplo abaixo: 

 

Figura 18 - glossário de termos náuticos elaborado para os projetos 9 e 15 

É boa prática manter esse tipo de registro, cabendo ao tradutor organizá-los da 

forma que lhe convenha, seja por projeto, tema ou cliente. No caso do exemplo acima, o 

glossário elaborado também cumpriu a função de validação dos termos junto ao cliente, 

que por vezes sugeriu a utilização de termos diferentes. Vale notar que esse tipo de 

planilha pode facilmente ser convertida em bases de dados terminológicas que, por sua 

vez, podem ser integradas em CAT Tools e utilizadas no ambiente de trabalho das 

mesmas. As memórias de tradução também auxiliam nesse sentido, sendo possível 

recuperar traduções antigas em contexto nas línguas de partida e chegada. 

Na próxima seção, trago alguns exemplos do tipo de pesquisa terminológica 

desempenhada durante o estágio. 

 

3.2 Termos médicos, náuticos e jurídicos 

Como exposto no capítulo anterior, durante meu estágio na Kvalitext, três áreas do 

conhecimento tiveram prevalência no que tange ao tema dos projetos: náutica, jurídica e 
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médica. Por isso, nesta seção trago três exemplos, um de cada uma dessas áreas, para 

expor como surgem os problemas terminológicos e as técnicas que empreguei para levar 

a cabo a tradução de textos técnicos. 

 

a) Termos médicos 

Começando pelos textos médicos, trago um exemplo de excerto retirado do projeto 

10 referente às instruções de uso de um sistema de implantes cocleares, bem como a ficha-

resumo do projeto4. 

Projeto 10 – fevereiro de 2019 

Tipo de texto Informativo 

Gênero do texto Instruções/procedimentos 

Área do conhecimento Medicina - instruções de uso do sistema de 

implante coclear 

Organização do trabalho Em equipe 

Palavras/Tempo 2179 palavras/8 horas 

Língua de partida/chegada EN-US/PT-BR 

Ferramentas de trabalho SDL Trados, Xbench, FLiP 

No excerto abaixo, além dos termos destacados em negrito, também é possível 

observar outras características dos textos técnicos mencionadas na seção anterior, tais 

como o caráter instrutivo e o emprego dos tempos verbais presente e imperativo. 

Texto de partida Texto de chegada 

Remove the power dome from the sound tube 

and connect the sound tube of the [omitted] 

Insert Earphone receiver to a 2CC coupler in 

HA-2 configuration. 

Remova a oliva dupla do tubo auditivo e conecte 

o tubo auditivo do receptor do Fone de ouvido de 

inserção [omitido] a um acoplador de 2CC em 

configuração HA-2. 

Connect at calibrated SPL meter with a ½” 

microphone to the 2CC coupler. Note the 

reading on the SPL meter. 

Conecte um medidor SPL calibrado com um 

microfone de ½" a um acoplador de 2CC. Anote a 

leitura do medidor SPL. 

 
4 As tabelas apresentadas no decorrer deste capítulo servem apenas como elemento organizacional, tendo 

sido elaboradas por mim para destacar e simplificar as informações trazidas. Tais informações estão 

contidas no anexo 3 deste relatório. 
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Esta passagem do texto fornece instruções para a configuração do sistema do 

aparelho auditivo e para a realização de testes de nível. Acima estão as etapas 2 e 3 do 

processo, sendo omitida a marca do aparelho em questão. Em um único segmento 

observamos cinco termos que certamente causam estranheza ao leitor que desconhece o 

assunto. 

No caso desse projeto, o cliente disponibilizou uma base de dados terminológica 

que foi enviada junto com memórias de tradução em um pacote de arquivos. Dos cinco 

termos destacados, dois deles estavam incluídos na base de dados: power dome com sua 

equivalente ‘oliva dupla’ e sound tube equivalendo a ‘tubo auditivo’. Outros três termos, 

HA-2 configuration, SPL meter e 2CC coupler, também não geraram maiores problemas, 

pois com uma simples pesquisa na memória de tradução enviada pelo cliente combinada 

com a memória de tradução da empresa deram resultado a vários segmentos aprovados 

pelo cliente que continham tais termos em contexto. 

Encontrar um equivalente para Insert Earphone receiver também não foi difícil, 

uma vez que Insert Earphone faz parte do nome do produto, amplamente utilizado no 

decorrer da tradução e com aprovação do cliente. Assim, a compreensão de que o 

equivalente para receiver seria receptor foi lógica, principalmente devido ao contexto. 

Ora, os problemas tradutórios possíveis desses segmentos são unicamente 

terminológicos. Apesar de haver um erro no texto de partida, ao invés de escrever 

“Connect a calibrated SPL meter” o autor escreveu “Connect at calibrated SPL meter”, 

os segmentos são de fácil compreensão, com frases curtas e objetivas. Ter disponível 

equivalentes adequados sem a necessidade de empreender uma pesquisa extensa 

possibilita traduzir esses segmentos de forma muito rápida. 

A maioria dos grandes clientes da área médica da Kvalitext disponibiliza vários 

materiais de apoio ao tradutor, como as memórias de tradução e as bases de dados 

terminológicas, bem como já possuem uma quantidade considerável de material traduzido 

pela empresa, ou seja, fontes confiáveis das quais o tradutor pode tirar imenso proveito e 

obter uma boa produtividade. 
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b) Termos náuticos 

Em contraste às pesquisas terminológicas realizadas na área da medicina, apresento 

um caso diferente na área náutica. Durante meu estágio, recebemos o pedido de tradução 

de um novo cliente dessa área. O cliente não possuía outros materiais traduzidos para o 

português brasileiro e a Kvalitext tampouco tinha materiais de referência por nunca ter 

trabalhado com tal cliente. Para concretizar o pedido de tradução, o cliente enviou dois 

textos que faziam parte do material a ser traduzido para que fizéssemos um teste. 

Fiquei encarregada da tradução de um dos textos e um colega português, também 

da Kvalitext, do outro e ambos foram revisados por um Senior Translator. Nessa primeira 

experiência traduzindo um texto da área náutica, me deparei com diversos desafios 

relacionados à terminologia. Muitos dos termos recorrentes do texto me eram estranhos 

e o processo de tradução foi muito moroso devido a buscas extensivas pelo equivalente 

ideal de cada um deles. Abaixo, a ficha resumo do projeto: 

Projeto 9 – janeiro de 2019 

Tipo de texto Informativo 

Gênero do texto Instruções/procedimentos 

Área do conhecimento Náutica – Procedimentos de navegação com 

prático 

Organização do trabalho Em equipe 

Palavras/Tempo 3.375 palavras/20 horas 

Língua de partida/chegada EN-US/PT-BR 

Ferramentas de trabalho SDL Trados, Xbench, FLiP 

O primeiro documento traduzido foi sobre procedimentos de navegação para 

assegurar a coordenação efetiva entre o comandante, outros tripulantes e o prático. O 

texto traz informações gerais, as responsabilidades dos profissionais e os procedimentos 

de praticagem propriamente ditos. Mais uma vez, os primeiros problemas de tradução 

encontrados estavam relacionados à terminologia, uma vez que meus conhecimentos 

sobre essa área eram limitados. Nos segmentos que separei para exemplificar, é possível 

observar alguns termos na prática. Esta passagem do texto trata das informações que o 

comandante da embarcação deve obter de um prático para serem comunicadas à 



 

66 

tripulação. 

Texto de partida Texto de chegada 

method of getting the tow wire on board or the 

ship's lines to the tug. 

Método de trazer o cabo de reboque a bordo ou 

de levar os cabos do navio ao rebocador. 

(most commonly for tug's lines: thin heaving line 

from the vessel to pick up a larger size 

messenger rope from the tug, which can be led to 

the warping drum of a winch in order to heave 

on board the tow wire. 

(mais comum para os cabos do rebocador: 

retinida fina proveniente da embarcação para 

pegar um cabo-guia maior do rebocador, que 

pode ser levado ao tambor do guincho para alar 

(colher) o cabo de reboque a bordo. 

When using ships' ropes, the other option is to 

lower a ship's rope or send it over with a heaving 

line. 

Quando estiver usando as cordas (os cabos) do 

navio, outra opção é baixar uma das cordas 

(pagar um dos cabos) do navio ou enviá-la(o) 

com uma retinida. 

Este exemplo se distingue do anterior uma vez que, após ter realizado a entrega da 

tradução, recebemos um feedback do cliente para que fizéssemos ajustes terminológicos. 

Para este projeto, não nos foram dadas instruções ou materiais de referência nesse sentido, 

motivo pelo qual efetuamos a tradução do material com base em nossas próprias 

pesquisas. Assim sendo, alguns ajustes terminológicos foram solicitados pelo cliente e 

estão representados acima entre parênteses e sublinhado. Os termos remetem 

principalmente a itens e partes dos navios, fáceis de identificar em uma primeira leitura. 

São eles: 

Tow wire Cabo de reboque 

Ship’s lines / Ship’s ropes Cabos do navio 

Tug Rebocador 

Heaving line Retinida 

Messenger rope Cabo-guia 

Warping drum of a winch Tambor do guincho 

À primeira vista, esses termos aparentemente não geram maiores dúvidas, é 

possível entender o que o texto quer dizer ainda que não saibamos imediatamente quais 

são seus equivalentes em português. Para esse tipo de termo utilizei vários recursos de 

pesquisa.  



 

67 

Sem dúvidas a ferramenta mais importante para efetuar essas pesquisas foi o 

Google. Com ele tinha à minha disposição uma fonte quase inesgotável de materiais que 

podem ser úteis à tradução. Na unidade curricular de Informática da Tradução 

aprendemos como utilizar os recursos de pesquisa avançada e aceleradores para refinar 

as pesquisas. Os atalhos mais úteis são: 

Atalho Função 

“xxx zzz” Busca correspondências exatas para o texto entre aspas. 

“xxx * zzz” 

ou 

xxx* 

Busca correspondências exatas para o texto entre aspas, porém com conteúdo 

indeterminado entre elas (representado pelo asterisco), ou busca uma palavra 

que começa com “xxx”. 

site:xxxx Limita as buscas para determinado website ou local (ao inserir um website ou 

.br/.pt/.uk, por exemplo). 

-xxxxx Exclui determinada palavra/website da pesquisa (por exemplo, -linguee). 

Normalmente, ao identificar um termo desconhecido, a primeira medida era uma 

busca simples e rápida no Google, utilizando o termo em inglês entre aspas e alguma 

palavra de referência mais genérica fora delas para refinar a busca, como por exemplo: 

“heaving line” ships. Com esses primeiros resultados, é possível ver imagens do objeto e 

uma descrição do mesmo já na primeira página, o que permite identificar rapidamente do 

que se trata o termo. A pesquisa seguinte foi destinada a encontrar o equivalente em 

português. Para isso, utilizei o Google novamente, porém com uma combinação de 

aceleradores: “heaving line” navios site:.br. O primeiro resultado da pesquisa leva 

justamente a uma página sobre a Marinha Mercante brasileira que contém um glossário 

de termos náuticos (www.navioseportos.com.br), que por acaso foi um recurso muito 

utilizado durante todo o projeto. Nesta página encontrei o equivalente para heaving line, 

que seria retinida. 

Nas pesquisas descobri ainda que esse termo possui duas grafias, retenida (mais 

comum no português europeu) ou retinida (mais comum no Brasil). Também foi possível 

confirmar a escolha verificando a definição do termo em português e em inglês, com a 

definição encontrada em dicionários. 
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Merriam-Webster Infopédia 

a light line that has a weight on the free end and 

the other end attached to a heavier line (as a 

hawser) and that can be thrown across intervening 

space and used to draw the heavier line to a 

desired position (as for mooring a ship at a wharf) 

NÁUTICA: cabo fino, com uma pinha numa das 

extremidades (para lançamento à distância), 

utilizado para passar cabos grossos de um navio 

para outro ou de um navio para o cais, por ocasião 

de uma atracação 

Tendo encontrado o equivalente, se fez necessário confirmar que o equivalente 

proposto pelo glossário de fato é o termo comumente utilizado e aceito. Para este projeto, 

consideramos que os textos encontrados no website da Marinha Brasileira 

(www.marinha.mil.br) seriam uma boa fonte, confiáveis para serem usados como 

material de referência. Procedi então a uma terceira busca no Google, dessa vez 

restringindo o limite a páginas brasileiras, inserindo o seguinte: “retinida” 

site:www.marinha.mil.br. Com essa pesquisa, recebi centenas de resultados com o termo 

que fundamentaram a minha escolha.  

Um ponto interessante a ser observado é que, em inglês, as palavras wire, lines e 

ropes são utilizadas para distinguir os diferentes cabos do navio. Na minha tradução, 

tentei trazer essa diferença para o texto de chegada, traduzindo ropes para “cordas” e os 

outros dois termos como “cabos”. Isso porque encontrei algumas respostas no Google que 

me levaram a pensar que este seria um termo aceitável. No entanto, estava equivocada. 

Ao receber o feedback do cliente, a tradução destes três termos foi assinalada como 

“cabos”. 

Esse problema poderia ter sido resolvido facilmente caso a pesquisa terminológica 

tivesse sido feita de forma adequada. Em momento posterior, tivemos acesso à versão 

eletrônica do Glossário Técnico Ilustrado para a Indústria Offshore. Posteriormente, este 

material se revelou importantíssimo (principalmente para o projeto 15 abordado na 

próxima seção) e, se tivéssemos tido acesso a ele desde o início, nos teria poupado um 

imenso tempo de pesquisa e evitado enviar ao cliente traduções com erros terminológicos. 

O erro acima mencionado, por exemplo, jamais teria acontecido, uma vez que a entrada 

para rope é a seguinte: 

Figura 19 - Glossário Técnico Ilustrado para a Indústria Offshore 



 

69 

O cliente também apontou duas correções relacionadas aos verbos de ação to heave 

on board e to lower a ship’s rope. Em minhas pesquisas havia encontrado materiais, 

inclusive dicionários, que traziam o verbo alar, que utilizei como equivalente de to heave, 

no sentido de “puxar para cima, içar” especificamente aplicado à área náutica. Confirmei 

minha escolha buscando o termo em materiais de referência e decidi que a escolha se 

justificava. Para o segundo caso, to lower a ship’s rope, fiz uma tradução direta por não 

ter identificado que poderia haver um termo mais específico. Apesar de minhas escolhas 

não estarem de todo erradas, o revisor do cliente apontou a preferência do verbo “colher” 

para a tradução de to heave e “pagar” para to lower. 

É importante notar que, ainda que efetuemos uma boa pesquisa terminológica, é 

normal que nem sempre façamos as melhores escolhas quando temos de traduzir textos 

de áreas nas quais temos pouca vivência. Ao mesmo tempo, realizar as pesquisas da forma 

correta oferece os fundamentos para justificar nossas escolhas. Com as correções feitas 

pelo cliente, implementei as mudanças e adicionei as entradas aos registros para futuras 

traduções. 

 

c) Termos jurídicos 

Por fim, apresento exemplos de um dos últimos projetos com o qual estive 

envolvida durante o estágio. A essa altura, minhas técnicas de pesquisa terminológica já 

tinham melhorado consideravelmente e o meu conhecimento prévio da área em questão 

foi essencial para alcançar os resultados esperados. Diferentemente das duas áreas 

anteriores com as quais não tinha afinidade, esse projeto era do campo do direito, área em 

que tenho formação e, consequentemente, pouca dificuldade de compreensão desse tipo 

de conteúdo.  

O desafio desse projeto, no entanto, foi outro: a tradução seria realizada do 

português brasileiro para o inglês americano. O projeto compreendia a tradução de três 

contratos de aluguel e a ferramenta de trabalho utilizada foi unicamente o Microsoft 

Word, pelo que não pude contar com memórias de tradução ou bases de dados 

terminológicas que, ademais, não foram fornecidas pelo cliente. Abaixo, a ficha-resumo 

do projeto. 
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Projeto 26 – janeiro de 2019 

Tipo de texto Informativo 

Gênero do texto Documentos 

Área do conhecimento Jurídica – Contrato de aluguel 

Organização do trabalho Individual 

Palavras/Tempo 10024 palavras/56 horas 

Língua de partida/chegada PT-BR/EN-US 

Ferramentas de trabalho Word 

Em contraste com a pesquisa terminológica desempenhada para os textos náuticos, 

para os contratos os métodos utilizados foram outros. O fato de conhecer os conceitos por 

trás dos termos ressaltados em negrito abaixo me poupou uma etapa da pesquisa 

terminológica. Assim, pude me concentrar em achar o equivalente ideal em inglês, uma 

tarefa um pouco mais complexa já que minha vivência do tema em língua inglesa é 

significativamente menor. 

Para este projeto já conhecia e possuía o Dicionário de Direito, Economia e 

Contabilidade, recurso que foi utilizado exaustivamente ao longo de todo o projeto. Além 

disso, na fase inicial da tradução, pesquisei e selecionei seis contratos de locação 

comercial que se assemelhavam aos textos de partida para utilizar como textos paralelos 

de referência. Abaixo, o primeiro exemplo retirado de um dos contratos traduzidos para 

o projeto. 

Texto de partida Texto de chegada 

Na hipótese de alienação do imóvel objeto do 

presente contrato, a LOCADORA preferirá à 

LOCATÁRIA na aquisição do mesmo. 

In the event of alienation of the leased 

property, LESSOR will grant LESSEE the 

right of first refusal. 

O excerto é uma parte da cláusula sobre o direito de preferência do locatário, muito 

comum em contratos de locação. Os dois termos ressaltados em negrito nesse exemplo 

podem ser encontrados facilmente no dicionário mencionado. No entanto, no texto de 

partida, o instituto do direito de preferência não está evidentemente expresso tal qual 

encontrado no Código Civil Brasileiro (que reserva uma subseção para sua disposição) e 

traduzido no texto de chegada (right of first refusal). 
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A definição encontrada no dicionário foi muito esclarecedora e reafirma uma 

característica da tradução dos textos jurídicos. Ao lidar com esse tipo de tradução, a 

questão da equivalência toma uma forma diferente daquelas mencionadas nos exemplos 

anteriores. Segundo explica Chanut (2012): 

Na tradução jurídica, lida-se com mundos reais diferentes, ou seja, não se trata 

simplesmente de uma visão de mundo diferente em função da língua de quem 

o percebe, pois não é a percepção do mesmo referente que muda, é o próprio 

referente que é diferente. Estamos falando da confrontação de duas culturas 

jurídicas, cada uma com suas particularidades e seus termos específicos. 

Por confrontar dois sistemas jurídicos diferentes, é possível que exista um 

equivalente idêntico, comparável ou que simplesmente não exista um equivalente para 

um determinado termo (Chanut, 2012). Para determinar esses níveis de equivalência, é 

necessário que o tradutor tenha um certo conhecimento de ambos os sistemas jurídicos 

para identificar as particularidades da terminologia própria de cada um deles.  

No caso do exemplo apresentado, evidenciamos o direito de preferência e ao buscar 

no dicionário encontrei duas definições diferentes. A primeira está relacionada ao direito 

societário e à “preferência dos sócios na subscrição de novas ações de uma sociedade; 

preemptive right” (Castro, 2013). A segunda definição está relacionada aos contratos e 

traz a definição do right of first refusal do Black’s Law Dictionary. Como a tradução era 

um contrato de locação comercial, procurei saber mais sobre o segundo termo encontrado. 

Abaixo, a definição do Black’s Law Dictionary pode ser comparada com a definição do 

Código Civil Brasileiro de 2002: 

A party may agree that he will not sell a certain 

thing without first offering it to a certain person. 

The right given to the latter in such a case is a 

right of first refusal that may be enforced by 

specific performance”. [Civil Code of Louisiana, 

Article 2625]. 

Art. 513. A preempção, ou preferência, impõe ao 

comprador a obrigação de oferecer ao vendedor a 

coisa que aquele vai vender, ou dar em 

pagamento, para que este use de seu direito de 

prelação na compra, tanto por tanto. 

Com todas essas evidências e constatando as semelhanças dos dois institutos, 
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concluí que right of first refusal seria um equivalente, não idêntico, mas que se 

assemelhava bastante ao direito de preferência brasileiro, que é mais abrangente. 

Tendo entendido o conteúdo da cláusula e consultado os equivalentes em inglês no 

dicionário, me voltei aos textos paralelos para descobrir como os contratos em inglês 

trazem essa disposição em seu corpo. Após analisar o uso do termo, recorri a uma 

reformulação da frase na tradução no sentido de trazer expressamente os institutos 

jurídicos, tendo obtido, caso fizesse uma tradução reversa do texto de chegada, uma frase 

diferente: ‘[...] a LOCADORA concederá à LOCATÁRIA o direito de preferência’. 

Essa decisão teve como base uma orientação para a tradução jurídica que determina 

que as inversões dos elementos da frase comuns nos textos jurídicos em português sejam 

desfeitas e que se dê preferência ao uso da voz ativa (Castro, 2013). Levando tudo isso 

em consideração e tendo encontrado materiais de referência para fundamentar minha 

escolha, cheguei à tradução sugerida acima. 

O segundo exemplo representa a conclusão do contrato, normalmente cláusula 

comum em documentos deste tipo nos dois idiomas. 

Texto de partida Texto de chegada 

E por estarem assim justos e acertados, assinam o 

presente contrato em 2 vias de igual teor e forma, 

na presença de duas testemunhas assinadas e 

declaradas. 

IN WITNESS WHEREOF, the parties have 

signed this instrument in duplicate in the 

presence of the two witnesses assigned 

hereinbelow. 

Assim como em português é comum o uso do jargão jurídico, no inglês o mesmo 

acontece. Para traduzir este tipo de passagem, o tradutor deve se desprender 

completamente do texto de partida e buscar a equivalência frásica que o texto demanda. 

Chanut explica: 

O êxito da equivalência pode, de fato, compreender “a perda” de elementos 

linguísticos de base presentes no texto de partida, os quais são substituídos por 

elementos linguísticos da língua de chegada que tenham uma função 

equivalente. Isso quer dizer que, nessa busca de uma equivalência funcional, 

o tradutor se distancia da equivalência linguística, ou seja, aquela que ele 

obtém traduzindo palavra por palavra. 
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Os textos jurídicos possuem a característica dos textos técnicos de apresentar uma 

estrutura definida, elementos paratextuais e conteúdo determinado. Em um contrato de 

locação de imóvel por exemplo, a ordem dos elementos segue uma lógica já estabelecida 

e que o leitor espera encontrar ao manusear o documento. Para traduzir a parte inicial dos 

contratos, por exemplo, identifiquei facilmente o título e a identificação das partes nos 

textos paralelos. O mesmo ocorreu para a parte final, dado que é comum o uso de jargões 

jurídicos na introdução e conclusão dos documentos. 

Ao buscar no dicionário cheguei à conclusão de que o equivalente de ‘e por estarem 

assim justos e acertados’ em inglês pode ser simplificado na forma de in witness whereof, 

tradução amplamente utilizada. Abaixo, algumas variações dessa parte do contrato 

encontradas no material de referência que utilizei ao longo da tradução. 

IN WITNESS WHEREOF, Grantor and Grantee signed this Agreement, or have had it signed 

by their duly authorized representatives, as of the date written above. 

IN WITNESS WHEREOF this instrument in duplicate originals, has been executed by the 

parties hereto as follows: 

Algo parecido acontece com a expressão ‘em duas vias de igual teor e forma’, que 

pode ser simplificada pelo termo in duplicate sem perder o significado. Isto segue outra 

recomendação para este tipo de tradução que estabelece: “Ao traduzir, diga o mesmo, mas 

com menos palavras. Elimine a verborragia. Mas sempre preservando o sentido jurídico 

do texto” (Castro, 2013, p. 780). Com tudo isso em mente e realizando pesquisas nos 

textos de referência, foi possível chegar à tradução sugerida para esse exemplo, que possui 

sete palavras a menos que o texto de partida e preserva o sentido jurídico do texto original. 

Em relação aos textos jurídicos, a tarefa de pesquisa terminológica realizada teve 

como principal recurso dicionários e textos paralelos, uma vez que nesse tipo de texto o 

estilo e a objetividade têm de ser aliados para que se possa produzir uma boa tradução. 

Não obstante, motores de busca terminológica como o ProZ, o IATE e o tipo de pesquisa 

descrita para os textos náuticos também foram de grande auxílio. 
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3.3 Análise do processo de tradução do projeto 15 - grandes projetos 

Nesta seção explicarei em detalhe o processo tradutório e as particularidades do que 

considero ter sido o projeto mais importante, em termos de aprendizado geral, realizado 

durante o estágio. Minha primeira tarefa deste projeto teve início no dia 08 de fevereiro e 

o último arquivo foi entregue em 28 de março, tendo ainda trabalhado em pequenos 

projetos nesse ínterim. Tendo investido uma parcela significativa do meu tempo de 

estágio no desenvolvimento deste trabalho, não podia deixar de reservar uma seção 

especial para analisar seus pormenores e demonstrar sua importância. 

Para os fins dessa seção, levarei em consideração as fases do ciclo de vida de um 

projeto de tradução conforme a abordagem de Daniel Gouadec (2007) que as divide em 

três: pré-tradução, tradução e pós-tradução. Das três fases me deterei mais na segunda, já 

que foi esta a fase na qual participei mais ativamente. 

 

3.3.1 Pré-tradução 

Segundo Gouadec (2007), a pré-tradução “includes anything that takes place up to 

the moment the translator actually receives the material for translation: everything that 

has to do with getting the job, writing out estimates, negotiating, getting the specifications 

right, contracting”. Nas empresas de tradução em geral e, especificamente na Kvalitext, 

o profissional encarregado desta fase é o Project Manager, motivo pelo qual farei a 

exposição desta fase desde a minha perspectiva. 

Em primeiro lugar, este projeto está relacionado ao projeto 9 mencionado na seção 

anterior, sendo o pacote de arquivos completo encomendado pelo cliente após a 

aprovação do primeiro trabalho. O primeiro desafio se referiu à gestão de projetos, no 

sentido de organizar e preparar a equipe e os métodos de trabalho para atender às 

exigências e demandas do cliente. Antes de entrar em detalhes, é necessário apresentar o 

projeto. 

A encomenda do projeto foi feita por um novo cliente da Kvalitext, uma empresa 

especializada na gestão de frotas marítimas. O material a ser traduzido consistia em 297 

arquivos, perfazendo um total de 436.493 palavras, tendo sido solicitada a tradução do 
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inglês para o português brasileiro e a posterior revisão, entregando textos com qualidade 

de publicação. A data de início acordada foi 6 de fevereiro e o prazo para a entrega final 

foi estipulado para o dia 10 de abril, conferindo à equipe 45 dias úteis para concluir o 

trabalho. 

O volume do material encomendado e o prazo de entrega estipulado pelo cliente 

acarretaram uma outra exigência: ter vários tradutores trabalhando simultaneamente no 

projeto. Ora, para a quantidade de palavras contabilizadas, seria necessário produzir 

diariamente aproximadamente 9.700 palavras, tarefa que só poderia ser realizada por uma 

equipe dedicada (uma vez que a própria empresa espera que um Translator tenha uma 

produção média de 2.500 palavras traduzidas por dia, sem incluir a revisão e o controle 

de qualidade). 

Inicialmente, o cliente solicitou que a equipe fosse composta por 8 tradutores, pelo 

menos 2 revisores e que o trabalho fosse concluído em 30 dias. Além disso, foram 

estipuladas entregas semanais para que o cliente pudesse acompanhar o desenvolvimento 

do projeto. 

Quanto à fase inicial de planejamento e preparação do projeto, a gestora de projetos 

analisou o material a ser traduzido e os tradutores que a empresa dispunha a fim de formar 

uma equipe competente para executá-lo. Levando isto em consideração, a gestora de 

projetos negociou as exigências com o cliente e ficou acordado que a empresa alocaria 6 

tradutores e 2 revisores para realizar o trabalho e que o prazo seria estendido para 45 dias. 

Também foi informado ao cliente que os textos entregues não estariam em qualidade de 

publicação até que o projeto tivesse sido concluído, uma vez que é necessário percorrer 

todas as fases do projeto e ter todo o material traduzido para realizar o controle de 

qualidade adequado. 

A equipe de tradutores foi composta por uma Assistant Translator, quatro 

Translators e um Freelancer, sendo ambos os revisores Senior Translators. Vale 

observar que dos tradutores envolvidos no projeto, apenas eu, o tradutor freelancer e um 

dos Senior Translators eram brasileiros e os outros cinco membros da equipe 

portugueses. Com a equipe formada, a gestora de projetos criou uma planilha indicando 

os textos atribuídos a cada tradutor e o revisor correspondente e organizou uma reunião 
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com toda a equipe para dar orientações sobre a execução do trabalho. Na reunião, a 

questão da comunicação entre a equipe foi muito enfatizada, fomos orientados a conversar 

sobre os textos com os outros membros da equipe e tentar sanar qualquer dúvida que 

surgisse com os revisores, além de preencher a planilha de consultas a ser enviada ao 

cliente conforme problemas de tradução aparecessem. 

A grande maioria dos arquivos a serem traduzidos estava em formato de texto do 

Word de média complexidade, incluíam cabeçalhos e rodapés e elementos gráficos, 

porém sem grandes dificuldades de formatação. Havia ainda alguns arquivos em formato 

PDF, apresentações do Power Point e planilhas do Excel. Todos os arquivos foram 

separados de acordo com o tradutor responsável e os respectivos pacotes de arquivos do 

SDL Trados foram criados e distribuídos entre os membros da equipe pela gestora de 

projetos. 

 

3.3.2 Tradução 

A fase de tradução é dividida por Gouadec (2007) em três etapas: pré-transferência, 

transferência e pós-transferência. O autor considera a pré-transferência a etapa que 

“includes all operations leading up to the actual ‘translating’, including preparation of the 

material, documentary searches, alignment, memory consolidation, terminology mining, 

deciding on options, etc.”. No âmbito de uma empresa de tradução, no entanto, nem todas 

essas tarefas são realizadas pelo tradutor. Por exemplo, na Kvalitext a etapa de preparação 

do material geralmente é função do gestor de projetos. 

Não obstante, também me coube participar da etapa de pré-transferência em termos 

de análise do texto de partida. A primeira tarefa que realizei no âmbito do projeto 15 foi 

de pesquisa terminológica. Uma vez que na véspera do início do projeto minha agenda 

estava disponível, a gestora de projetos solicitou que eu elaborasse um glossário com os 

termos contidos nos textos do projeto 9 com as correções do cliente implementadas e que 

eu fizesse um levantamento terminológico de alguns textos. Assim, criei um glossário 

(mencionado na seção 3.1, figura 18) que foi compartilhado com a equipe para que 

fossemos atualizando conforme a tradução progredia. 

Com os respectivos pacotes em mãos, os tradutores podiam começar seus trabalhos. 
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Nas instruções da gestora de projetos estava a indicação de que deveríamos utilizar e 

atualizar a memória de tradução criada para o cliente durante o projeto 9, que continha a 

tradução dos dois primeiros textos já aprovados, bem como o glossário. Tanto a memória 

de tradução quanto o glossário estavam hospedados no servidor da empresa e seriam 

utilizados pelos tradutores e revisores simultaneamente no decorrer da tradução. 

As instruções do cliente foram somente duas: “Tone of voice: business, easy to 

read” e “Target group/purpose of translation: the crew on board of the vessels should be 

able to read the vessel management system documents in their own language”. Com 

apenas essas instruções e seguindo o procedimento da empresa, adotamos o Guia de estilo 

da Kvalitext como referência para fins de padronização dos textos. 

Fiquei responsável por 71 arquivos de diferentes volumes, formatos e temáticas. 

Abaixo, a ficha-resumo do projeto (da parte que me foi atribuída): 

Projeto 15 – fevereiro e março de 2019 

Tipo de texto Informativo 

Gênero do texto Instruções/procedimentos 

Área do conhecimento Náutica – gestão de frotas marítimas 

Organização do trabalho Em equipe 

Palavras/Tempo 72.605 palavras/227.5 horas 

Língua de partida/chegada EN-PTBR  

Ferramentas de trabalho SDL Trados, Xbench, FLiP 

Na reunião com a gestora de projetos fomos orientados a começar traduzindo os 

textos de menor dimensão, pois dessa forma os revisores poderiam iniciar seus trabalhos 

já a partir do segundo dia. Antes de iniciar a tradução, minha primeira medida foi criar 

um cronograma onde pudesse visualizar o meu progresso no trabalho e manejar as 

atividades e o tempo disponível. 

Concluída a etapa de pré-transferência, passamos para a etapa principal do processo 

de tradução. A transferência é a etapa na qual os tradutores participam mais ativamente e 

dedicam a maior parte de seu trabalho. É nesta etapa que o tradutor traduz o material, o 

que requer adaptações, reorganizações e reestruturações do texto de partida (Gouadec, 

2007). Esta geralmente é a etapa mais longa e na qual surgem os problemas tradutórios. 
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Nos itens a) e b) a seguir, tratarei de dois problemas recorrentes nesta etapa durante a 

execução do projeto 15: as inconsistências encontradas no projeto que foram acentuadas 

pela forma de organização do trabalho e as dificuldades de lidar com o texto de partida 

de baixa qualidade. 

A etapa da transferência inclui ainda, além da tradução propriamente dita, uma 

revisão do próprio trabalho. Após traduzir o texto, o tradutor deve fazer uma verificação 

e controle de qualidade do texto produzido para evitar erros de menor relevância que, não 

obstante, impactam o trabalho do revisor na pós-transferência. Realizei esta tarefa da 

seguinte maneira: para os textos de menor volume, decidi que reservaria um tempo ao 

final de cada dia de trabalho para o controle de qualidade, fazendo a verificação do 

Xbench e a do FLiP. Para os de maior dimensão, o controle de qualidade era feito logo 

após a conclusão da tradução. 

Por fim, a fase da tradução se encerra com a participação do revisor que é o 

responsável pela etapa da pós-transferência. Cabe a ele fazer a revisão (bilíngue no nosso 

caso) e as verificações finais, corrigindo os erros, fazendo adaptações, cuidando da 

formatação e melhorando o texto de chegada de uma forma geral. 

Principalmente para projetos de grandes volumes como este, a etapa da pós-

transferência é de extrema importância. É natural que as traduções de seis tradutores 

diferentes apresentem características próprias, seja em questões de estilo ou em relação 

às tomadas de decisão. No projeto 15, os revisores ficaram encarregados de uniformizar 

os textos após a entrega pelos tradutores, buscando manter a consistência, o tom e o estilo, 

além de orientar a equipe durante a etapa de transferência. 

 

a) Inconsistências terminológicas 

Na seção 3.2 abordei a questão da pesquisa terminológica voltada aos termos 

náuticos devido à importância deste elemento na execução do projeto. Do mesmo modo 

demonstrado nos exemplos trazidos naquela seção, os textos do projeto 15 também 

estavam repletos de termos inseridos nos mais diferentes contextos. A cada novo texto 

que começávamos a traduzir, nos deparávamos com vários termos novos e era necessário 

empreender pesquisas terminológicas. 
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Também naquela seção mencionei o Glossário Técnico Ilustrado para a Indústria 

Offshore5, material que foi essencial para este projeto. Até a terceira semana de execução 

do projeto não tínhamos tido acesso a este livro e nossas pesquisas estavam sendo feitas 

majoritariamente online, conforme exposto na seção 3.1 b). No momento em que tivemos 

acesso e constatamos a relevância do Glossário Técnico passamos a nos basear nele, o 

que nos trouxe mais segurança para tomar decisões relacionadas à terminologia e nos 

permitiu corrigir diversos erros terminológicos que tínhamos cometido até então. 

A atribuição dos textos do projeto aos tradutores não levou em consideração a 

ordem dos arquivos, que obedecia à estrutura própria dos manuais de procedimentos. Na 

verdade, por vezes textos que eram similares foram atribuídos a tradutores diferentes, o 

que causou problemas de inconsistência detectados pelo revisor. Por exemplo, os textos 

abaixo tratavam do mesmo assunto, porém foram atribuídos a quatro tradutores 

diferentes. A seguir, os títulos, suas respectivas traduções iniciais e a versão revisada: 

Texto de partida Texto de chegada Texto de chegada revisado 

Handover Transição Passagem de serviço 

Handover of the watch Transferência do serviço Passagem do turno de serviço 

Hand over notes 

Master 
Notas de transição do Comandante 

Notas de passagem de serviço do 

Comandante 

Hand over notes 

drilling supervisor 

Notas de passagem de turno do 

supervisor de perfuração 

Notas de passagem de serviço do 

Supervisor de perfuração 

Hand-over notes chief 

engineer 

Notas de transição do engenheiro-

chefe 

Notas de passagem de serviço do 

Chefe de máquinas 

Nesse exemplo, é possível ver as diferentes escolhas que os tradutores fizeram para 

a tradução da palavra handover e a decisão final do revisor. No contexto do projeto, 

handover frequentemente se refere à comunicação entre tripulantes ao entrar e deixar o 

serviço. A maioria dos textos nesse sentido são handover notes, definidas como: “[...] 

documents created by staff members who are about to leave their positions, either 

 
5 A partir deste ponto, passo a me referir ao Glossário Técnico Ilustrado para a Indústria Offshore apenas 

como Glossário Técnico. 



 

80 

temporarily or permanently, to assist their successor to carry out their duties”6. Nos textos 

do projeto, esses documentos eram listas de verificação com instruções que apontavam a 

obrigatoriedade de seu preenchimento em cada troca de turno de serviço. 

De fato, das escolhas feitas pelos tradutores, a mais apropriada no português 

brasileiro seria ‘passagem de turno’, uma vez que, nesse contexto, ‘transição’ transmite a 

ideia de um processo mais moroso e com várias etapas e ‘transferência’ está mais 

relacionada à uma mudança definitiva (por exemplo, quando um funcionário que 

normalmente trabalha no turno da manhã é transferido para o turno da noite). Assim, o 

revisor optou por utilizar a expressão ‘passagem de serviço’ a fim de uniformizar os 

títulos dos documentos (ainda que os originais em inglês não fossem consistentes). 

No texto de partida, o autor não fez a diferenciação entre a forma de substantivo e 

verbo da palavra handover, empregando-os indiscriminadamente. Nos 10 textos com a 

palavra figurando no título, o autor utilizou três variações: handover, hand-over, e hand 

over. Como substantivo composto, a palavra aparece em alguns dicionários com e sem o 

hífen, sendo mais adequadas para cumprir a função nos títulos, ao passo que o uso como 

verbo frasal era mais apropriado para o corpo do texto. Além de causar um pouco de 

confusão ao tradutor, o uso inconsistente e, por vezes, equivocado das estruturas próprias 

da língua inglesa por parte do autor adicionaram um grau de dificuldade ao texto. 

No caso deste exemplo, se o tradutor fizesse uma pesquisa na memória de tradução 

para consultar a tradução dos colegas e buscar a consistência, teria de fazer pesquisas 

diferentes com as três variantes de escrita. Isso caso soubesse que o autor não foi preciso 

no uso da palavra, caso contrário a pesquisa pelas outras formas sequer aconteceria, 

aumentando a probabilidade de ocorrerem inconsistências. Para o revisor, esse tipo de 

problema no texto de partida também atrasa o processo de revisão, sendo necessário 

empreender mais pesquisas e estar sempre atento a possíveis interpretações equivocadas 

por parte dos tradutores ocasionadas pela falha do autor. 

Outro ponto de discrepância entre as traduções da equipe estava relacionado às 

designações das funções dos tripulantes, dos diferentes cargos, hierarquias e 

 
6 Definição retirada do website das Nações Unidas. Disponível em: 

https://www.un.org/ruleoflaw/files/Annex12HandoverNotes.doc (último acesso em 26/09/2019) 

https://www.un.org/ruleoflaw/files/Annex12HandoverNotes.doc
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nomenclaturas, bem como aos departamentos das embarcações. Abaixo, um exemplo que 

contém uma função e um departamento do navio que tiveram de ser corrigidos, uma vez 

que os tradutores fizeram escolhas diferentes. 

Texto de partida Texto de chegada Texto de chegada revisado 

Chief Engineer in the 

engine room 

Engenheiro-chefe na casa de 

máquinas 

Chefe de máquinas na Praça de 

máquinas 

For work in engine rooms 

the Chief Engineer and for 

other work areas the 

Master will be the area 

authority. 

Para o trabalho na sala de 

máquinas, a autoridade local será 

o Chefe da sala de máquinas e 

para outras áreas será o 

Comandante. 

Para o trabalho na praça de 

máquinas, a autoridade local será 

o Chefe de Máquinas e para 

outras áreas de trabalho será o 

Comandante. 

Nos primeiros dias da tradução, o cargo de Chief Engineer foi traduzido de duas 

formas diferentes que se propagaram pelos textos: ‘engenheiro-chefe’ e ‘chefe da sala de 

máquinas’. O mesmo aconteceu com engine room, que foi traduzido por alguns como 

‘casa de máquinas’ e por outros como ‘sala de máquinas’. As escolhas dos tradutores, 

apesar de não terem sido as mais apropriadas, não estavam de todo erradas. Existem 

referências que sustentam suas decisões, porém os termos do texto revisado, sem dúvidas, 

são os consagrados pelos profissionais da indústria naval brasileira. 

Na altura em que as traduções trazidas acima foram realizadas, ainda não tínhamos 

tido acesso ao Glossário Técnico. Caso possuíssemos este material desde o início, esse 

tipo de erro teria sido mais incomum e os textos traduzidos chegariam ao revisor mais 

consistentes e com melhor qualidade. De toda forma, nele encontramos os equivalentes 

mais adequados: 

Especialmente em projetos grandes como este, é importante que esse tipo de erro 

seja detectado o mais rápido possível e que as escolhas apropriadas sejam feitas, já que a 

probabilidade de termos se repetirem ao longo dos textos é muito alta. Além de detectar 

Figura 20 - Glossário Técnico Ilustrado para a Indústria Offshore 
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a inconsistência, também é essencial comunicar as decisões definitivas aos outros 

membros da equipe, atualizar os materiais de referência, bem como enfatizar novamente 

a importância de recorrer às memórias de tradução. 

Em contextos mais específicos também ocorreram problemas de consistência em 

textos traduzidos por tradutores diferentes. Cada tradutor tem as suas próprias técnicas 

para realizar pesquisa terminológica e, nesse caso, já vimos que diferentes métodos levam 

a resultados distintos. Abaixo, mais exemplos de dois termos que tiveram de ser 

uniformizados: compass (e seus variantes) e immersion suit. 

Texto de partida Texto de chegada Texto de chegada revisado 

Gyroscopic/Magnetic 

compass and all repeaters 

Bússola 

magnética/girobússola e 

todos os repetidores 

Agulha 

giroscópica/magnética e 

todos os repetidores 

Compass Error Record 

Book (magnetic and gyro) 

Livro de registro de erros da 

bússola (giroscópica ou 

magnética) 

Livro de registro de erros da 

agulha (giroscópica ou 

magnética) 

The true vector function of 

automatic plotting and 

tracking equipment should 

be operated with caution 

when the heading input is 

derived from a 

Transmitting Magnetic 

Compass (TMC). 

A função de vetor verdadeiro 

da plotagem automática e o 

equipamento de 

acompanhamento devem ser 

operados com cautela quando 

o registro do rumo for 

oriundo de uma Agulha 

magnética transmissora 

(TMC). 

A função de vetor verdadeiro 

da plotagem automática e o 

equipamento de 

acompanhamento devem ser 

operados com cautela quando 

o registro de direção for 

oriundo de uma Agulha 

magnética transmissora 

(TMC). 

Are immersion suits 

provided for all personnel 

on board? 

Foram disponibilizadas 

roupas de mergulho para 

todo o pessoal a bordo? 

Foram disponibilizadas 

roupas de imersão para todo 

o pessoal a bordo? 

Immersion suits shall be 

used as protection against 

hypothermia when the 

Em águas com temperatura 

inferior a 16°C, trajes de 

mergulho devem ser usados 

Em águas com temperatura 

inferior a 16°C, é necessário 

usar roupas de imersão 
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water temperature is less 

than 16 degrees Celsius. 

como proteção contra 

hipotermia. 

como forma de proteção 

contra hipotermia. 

O primeiro exemplo é prova de que, quanto mais o projeto se desenvolve, mais 

precisas passam a ser nossas escolhas. O termo compass aparece bastante nos textos, tanto 

de forma isolada como acompanhada pelos adjetivos magnetic e gyroscopic. A tendência 

natural dos tradutores foi utilizar o equivalente ‘bússola’ para compass, complementando 

com os adjetivos ‘magnética’ e ‘giroscópica’ ou, como no segundo exemplo, utilizar o 

substantivo ‘girobússola’. Apesar de inconsistentes, as escolhas feitas pelos tradutores 

faziam sentido e vínhamos utilizando-as sem maiores problemas. 

No entanto, em momento posterior traduzi um texto muito específico sobre a 

utilização de dispositivos eletrônicos de navegação contendo a integridade de uma 

recomendação da Marine Safety Agency no Reino Unido (MSA, 1998)7. A recomendação 

é mencionada em diversos documentos navais e trata de um assunto extremamente 

específico e complexo, sendo de acesso público e facilmente encontrada online sob o 

título Use of Electronic Aids to Navigation. Considero este texto como o de grau de 

dificuldade mais elevado dentre os que tive de traduzir durante o estágio. Apesar de ter 

buscado traduções oficiais para utilizar como referência, ou até mesmo para sugerir ao 

cliente o uso da tradução oficial, não tive sucesso. Especialmente neste texto, os termos 

apontados acima eram utilizados com grande frequência e, durante as pesquisas 

terminológicas que precisei fazer, me dei conta de que tínhamos feito uma escolha 

inapropriada. 

Antes de precisar encontrar um equivalente para o termo Transmitting Magnetic 

Compass (terceiro exemplo da tabela, parte da recomendação da MSA), não havia me 

preocupado com a tradução da palavra compass, que vinha traduzindo de acordo com as 

entradas da memória de tradução sugerida pelos colegas. Não obstante, ao realizar a 

pesquisa terminológica para este termo específico (TMC) não encontrei equivalentes que 

incluíam a palavra ‘bússola’. No contexto dos demais textos, utilizar ‘bússola’ parecia 

aceitável, os colegas apontaram os materiais de referência e suas escolhas pareciam 

 
7 Documento disponível no website oficial da instituição. Disponível em: 

http://solasv.mcga.gov.uk/m_notice/mgn/mgn63.pdf (último acesso em 26/09/2019) 

http://solasv.mcga.gov.uk/m_notice/mgn/mgn63.pdf
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válidas. Porém, neste outro contexto ainda mais específico, percebemos que tínhamos de 

rever a escolha. Encontrei diversos materiais de cursos sobre navegação para ingressantes 

da marinha que ensinavam a trabalhar com os dispositivos eletrônicos e neles o uso do 

termo ‘agulha’ era inequívoco. 

Ao nos aprofundar no assunto e buscar fontes cada vez mais específicas, somos 

capazes de detectar problemas em traduções que já fizemos e melhorar o resultado final 

do projeto. A nova sugestão de tradução também foi corroborada pelas entradas do 

Glossário Técnico, motivo pelo qual passamos a utilizar o termo ‘agulha’ e corrigimos as 

traduções que já tinham sido feitas. 

Outro erro ocorreu com a tradução de immersion suits. Quando me deparei com o 

termo, fiz a busca na memória de tradução e encontrei a entrada de um dos colegas da 

equipe onde o termo tinha sido traduzido como ‘trajes de mergulho’. Por não ser tão 

comum usar a palavra ‘trajes’ no Brasil, decidi usar uma palavra mais genérica e obtive 

‘roupas de mergulho’. De fato, tanto eu quanto o colega deveríamos ter prestado mais 

atenção ao uso do termo. Apenas precisei traduzi-lo uma vez, motivo pelo qual não me 

aprofundei no assunto e não fiz pesquisas. O fato é que ambas as traduções estavam 

erradas, o que foi apontado pelos revisores ao detectar a inconsistência de nossas 

traduções. A escolha final dos revisores se justificou completamente quando consultamos 

o Glossário Técnico e encontramos a seguinte ilustração: 
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Figura 21- Glossário Técnico Ilustrado para a Indústria Offshore 

Em projetos de grandes dimensões, é comum que problemas como estes aconteçam, 

mesmo quando apenas um tradutor é encarregado da tarefa. No mesmo sentido, quando 

a tarefa envolve vários profissionais trabalhando em equipe estas falhas parecem se 

acentuar e o revisor tem de estar especialmente atento a tais pormenores. 

Com a progressão do projeto pude perceber a dinâmica de um trabalho de tradução 

colaborativa. No início da tradução, parecia haver mais liberdade ao traduzir, uma vez 

que as primeiras escolhas tradutórias estavam sendo feitas naquele momento. Na medida 

em que mais material ia sendo traduzido e revisado, a comunicação entre a equipe se 

acentuava e se fazia mais necessária. Logo depois da primeira semana pude perceber que 

as consultas constantes à memória de tradução eram fundamentais para evitar as 

inconsistências. 

Assim, ao me deparar com termos novos em meus textos, sempre recorria à 
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memória de tradução para verificar se algum colega já havia traduzido o termo em 

questão. Caso não houvesse entradas, ia buscar o equivalente. Caso houvesse, fazia uma 

pesquisa rápida para confirmar se o termo estava bem empregado e se servia ao meu 

contexto. Ao encontrar um equivalente diferente, era necessário discutir com o outro 

tradutor a fim de chegar a um consenso e decidir qual termo era o mais adequado. 

Confirmar a adequação do termo é de extrema importância, houve situações em que 

colegas apontaram o mau uso de determinado termo em um de meus textos e vice-versa. 

Nesses casos, sempre atualizávamos o nosso próprio glossário para ter registrada a 

tradução preferida e mantínhamos a consistência. 

 

b) Textos escritos por não nativos/escritores técnicos 

Outra dificuldade imposta pelos textos do projeto 15 foi a qualidade do texto de 

partida. Apesar de a empresa ser originária dos Países baixos, os textos do manual de 

procedimentos foram escritos em inglês. Porém, alguns elementos da escrita nos levaram 

a crer que os autores não eram falantes nativos, ou escritores técnicos. É possível perceber 

claramente em várias passagens que, apesar de dominar a língua inglesa e ter 

conhecimentos específicos do assunto, o autor comete vários erros de diferentes 

categorias. Ao longo do texto, tais erros causam dificuldade de entendimento que podem, 

por sua vez, dar origem a uma tradução inadequada. A seguir, trago alguns exemplos para 

ilustrar este ponto. 

A imagem a seguir foi retirada do texto Hazard Observation Card que traz os 

procedimentos da ferramenta usada para protocolar os cartões de observação de riscos. 
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Figura 22 - captura de tela do SDL Trados em tradução do projeto 15 

Já nas primeiras frases do texto, é possível perceber que o autor não teve atenção às 

regras de escrita mais básicas. O segmento 7 é longo e o autor ignorou o uso da pontuação, 

enquanto o segmento 8 inicia sem capitalização e contém erros ortográficos nas palavras 

participant e participation. Para traduzir esta passagem, recorri à reformulação das frases 

e incluí a pontuação necessária, obtendo a seguinte tradução: 

Este procedimento tem um duplo objetivo. 

O primeiro é eliminar comportamentos nocivos e identificar condições perigosas. O segundo 

é incentivar as pessoas a identificar condições seguras a fim de criar uma consciência de 

segurança maior, tanto individual quanto coletivamente. 

É de extrema importância que todos os funcionários estejam cientes e sejam participantes 

ativos do sistema. Portanto, a participação deve ser incentivada e promovida por todos os 

gestores. 

Em uma passagem do texto Hand and power tools também encontramos erros 

gramaticais e frases com ausência de pontuação e elementos conectores do discurso. O 

excerto a seguir está inserido no contexto dos requisitos para uso de equipamentos e 

máquinas: 
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Figura 23 - captura de tela do SDL Trados em tradução do projeto 15 

No primeiro segmento o autor utilizou de forma equivocada o verbo intend, 

escolhendo o tempo verbal presente ao invés do passado e adicionando um complemento 

redundante. Além disso, o segmento que antecede os da figura acima estabelece que “All 

tools/machinery/equipment should be:”. Assim sendo, também há um problema de 

concordância verbal, uma vez que a frase antecedente conectada a este segmento se refere 

a ‘todas as ferramentas/máquinas/equipamentos’. Já no último segmento faltam espaços, 

sinais de pontuação, um artigo e os devidos conectores. As frases poderiam ser reescritas 

da seguinte maneira (em negrito as alterações sugeridas): 

Texto de partida alterado Texto de chegada 

Used in the environment they are 

intended for; 
Usados no local ao qual se destinam; 

If you think that the machinery/equipment 

is not safe, do not use it. Place it in 

quarantine and tag accordingly so it 

cannot be used by others. 

Caso considere que o equipamento/máquina 

não é seguro, não o utilize. Coloque-o em 

quarentena e etiquete-o adequadamente para 

que não seja usado por outros. 

O excerto abaixo foi retirado do texto Bunkering and Sounding que era uma lista 

de verificação a ser preenchida por tripulantes de diferentes funções no momento do 

abastecimento de bunker da embarcação. O texto era basicamente composto por frases 

curtas e diretas acompanhadas de uma caixa de seleção a ser preenchida e um espaço de 

inserção de texto para comentários dos tripulantes. A parte final do documento continha 

a seguinte instrução: 
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Figura 24 - captura de tela do SDL Trados em tradução do projeto 15 

Na primeira frase, o autor cometeu um erro gramatical ao não fazer a concordância 

verbal e utilizar is ao invés de are. Na segunda frase, o autor esqueceu de incluir a 

negativa na frase dando resultado a uma construção que não faz sentido com o resto do 

documento. A lista de verificação continha várias páginas e espaços para inserir 

informações extras e comentários, por isso certamente aumentaria de tamanho após o 

preenchimento. Isto justificaria a instrução de utilizar um formulário separado caso a 

informação não coubesse no espaço reservado ou caso fosse necessário incluir novas. 

Além disso, a escolha do autor ao escrever “if this page is giving sufficient space” causa 

estranheza, soa como uma tradução literal. Neste sentido, uma construção mais simples e 

direta como ‘if this page does not have sufficient space’ seria mais comum. Abaixo, a 

reformulação das frases e suas respectivas traduções: 

Texto de partida alterado Texto de chegada 

A scanned copy of this list, the bunker 

checklist and the bunker receipt are to be 

sent to the TSI. 

Uma cópia escaneada desta lista, da lista de 

verificação de abastecimento e do recibo de 

abastecimento devem ser enviadas ao TSI. 

Please use a separate form if this page 

does not have sufficient space to enter 

all information. 

Use um formulário separado se esta página não 

tiver espaço suficiente para inserir todas as 

informações. 

Além disso, em algumas partes dos textos encontramos segmentos inacabados nos 

quais parecia faltar uma parte da informação. O primeiro exemplo foi retirado do texto 

OVID and CMID standard answers e o segundo do texto Permit to work system: 



 

90 

 

Figura 25 - captura de tela do SDL Trados em tradução do projeto 15 

 

Figura 26 - captura de tela do SDL Trados em tradução do projeto 15 

Este tipo de problema no texto impede que consigamos concluir a tradução, uma 

vez que não podemos deixar uma frase pela metade sem finalizar a instrução. Quando 

este tipo de problema ocorria, precisávamos entrar em contato com o cliente e, por meio 

de consulta, solicitar a parte do texto em falta. A comunicação com o cliente se estabelecia 

por meio do preenchimento de uma planilha de consulta simples, de acordo com o 

seguinte modelo: 

Os tradutores ou revisores são encarregados de preencher a planilha e enviar para a 

gestora de projetos que, por sua vez, estabelece a comunicação com o cliente. Uma vez 

Figura 27 - planilha de consulta com o cliente, modelo da Kvalitext 
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que recebíamos a resposta do cliente, podíamos considerar a frase final e traduzi-la. Para 

o primeiro exemplo, apenas foi necessário adicionar a informação fornecida pelo cliente 

ao fim da frase. Para o segundo, resolvemos criar uma nova frase para complementar a 

instrução, evitando a repetição de termos em uma frase curta e organizando melhor o 

conteúdo. Assim, obtivemos os seguintes textos de partida e chegada: 

Texto de partida completo Texto de chegada 

MO(D)U Code IMO RESOLUTION 

MSC.358(92) 

(Adopted on 21 June 2013) requires that 

by 1st Jan 2015 14.13 Enclosed space 

entry and rescue drills are performed 

every 2 months. 

O Código MO(D)U, IMO RESOLUÇÃO 

MSC.358(92) (adotado em 21 de junho de 

2013) exige que a partir de 1º de janeiro de 2015 

14.13 as Simulações de resgate e entrada em 

espaços fechados sejam realizadas a cada 2 

meses. 

The conditions / limitations given on the 

permit must be clearly understood by the 

person carrying out the work. A 

description of the conditions / limitations 

should be entered in the permit. 

As condições/limitações indicadas na licença 

devem ser entendidas com clareza por parte da 

pessoa que está realizando o trabalho. Uma 

descrição das condições/limitações deve ser 

incluída na licença. 

Por vezes também encontramos no projeto erros menores que não afetavam 

diretamente a tradução, mas denotavam um certo descuido por parte do autor. Como por 

exemplo a seguinte passagem do texto Domestic Food Handler Gloves: 

No último segmento, o autor confundiu a palavra glove com a palavra food, criando 

uma frase que não faz sentido. O erro é facilmente observado e o texto de partida pode 

ser consertado sem maiores problemas. De toda forma, é sempre importante comunicar 

ao cliente e confirmar em consulta que o problema encontrado de fato é um erro e que a 

Figura 28 - captura de tela do SDL Trados em tradução do projeto 15 
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solução sugerida é apropriada, como demonstrado na figura 27. 

A partir dos exemplos trazidos é possível perceber como a qualidade do texto de 

partida influencia no texto de chegada e o que é preciso fazer para solucionar os 

problemas que surgem por conta disso. Em algumas situações as falhas do texto de partida 

impedem que avancemos na tradução e em outras com um pouco mais de atenção o 

tradutor é capaz de compreender a intenção do autor. Não obstante, na maioria das vezes 

a comunicação com o cliente é imperativa, seja para esclarecer passagens do texto, seja 

para confirmar os erros detectados e ter um documento que respalde nossas escolhas. 

 

3.3.3 Pós-tradução 

A última fase do ciclo de vida do projeto ocorre após a entrega do material traduzido 

revisado e pronto para utilização. Gouadec (2007) assinala que as tarefas desta fase 

incluem a integração do material traduzido e todas as tarefas administrativas relacionadas 

ao projeto. No caso do projeto 15, a gestora de projetos era a encarregada desta tarefa. 

A integração do material se refere à forma final do produto entregue ao cliente, 

conforme acordado na fase de pré-tradução. Para os tradutores, esta fase foi concluída no 

momento da entrega do pacote de arquivos traduzidos e para os revisores na entrega do 

pacote de arquivos revisados. Assim, coube à gestora de projetos criar um novo projeto 

do SDL Trados incluindo todos os 297 arquivos finais e convertê-los em um pacote de 

arquivos pronto para enviar ao cliente. 

Finalmente, após a entrega, a gestora de projetos conclui o projeto tratando das 

questões administrativas, como pagamento, emissão de nota fiscais, arquivamento do 

projeto e organização dos recursos de tradução (glossários e memórias de tradução) para 

uso posterior. 
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Considerações finais 

O objetivo deste relatório foi analisar as atividades desenvolvidas na Kvalitext 

durante os três meses de estágio relacionando-as com os conhecimentos adquiridos 

durante o mestrado. Considero que a experiência do estágio foi fundamental para minha 

formação como tradutora, tendo proporcionado o espaço para pôr em prática tudo que 

aprendi e a liberdade para trabalhar, errar, perguntar e aprender com os outros 

colaboradores da empresa. 

Com o estágio tive o primeiro contato formal com o mundo profissional e pude 

conhecer de perto como funcionam os projetos, a relação com os clientes e suas 

exigências, os tipos de tarefas e serviços oferecidos e o papel de cada um dos envolvidos 

na execução dos mesmos. Além disso, também tive a oportunidade de ampliar meus 

conhecimentos em diversas áreas, trabalhando com materiais especializados e me 

aprofundando nos métodos e orientações voltados à tradução técnica. 

Sem dúvidas, a prática é essencial para solidificar qualquer conhecimento. No 

estágio, tive ampla oportunidade de utilizar os softwares aos quais tinha sido apresentada 

nas unidades curriculares de informática (além de outros que não conhecia) e de empregar 

as técnicas de tradução e pesquisa ensinadas nas unidades curriculares de tradução técnica 

e científica e de terminologia e lexicografia. 

Ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, a profissão de tradutor pode não 

ser tão solitária assim. Como demonstrado no terceiro capítulo deste relatório, muitas 

vezes a realidade do trabalho em uma empresa de tradução envolve a interação e a partilha 

de informações e de conhecimentos com os demais tradutores. Saber trabalhar em equipe 

é uma habilidade relevante que pode ajudar muito o tradutor contratado. Os tradutores 

mais experientes da Kvalitext também foram muito importantes para o êxito da minha 

experiência, sempre me orientando, se mostrando à disposição para me ajudar e 

apontando, além das minhas falhas, onde e como poderia melhorar. 

De uma forma geral, este relatório serviu como reflexão da evolução das minhas 

competências como tradutora. Pude analisar e revisitar os projetos com os quais trabalhei 

e fazer um levamento geral do que produzi, das áreas em que atuei e dos resultados 



 

94 

obtidos nas avaliações. Elaborando a análise e extraindo exemplos para o relatório pude 

observar minha melhoria ao comentar sobre erros que já não cometo mais. 

Ademais, considero que os objetivos do estágio apontados na seção 1.3 foram 

cumpridos satisfatoriamente. Considero ter adquirido autonomia no meu trabalho, 

aprendido a manejar o meu tempo e tido uma ótima e produtiva relação com os colegas, 

participando ativamente dos projetos e obtendo bons resultados. 

Por tudo o que foi exposto neste relatório, creio que tomei a decisão correta ao 

escolher a via profissionalizante para a conclusão do mestrado. Os conhecimentos 

adquiridos no curso me deram a segurança para executar o trabalho na Kvalitext e obter 

bons resultados, o que foi essencial para melhorar a minha própria confiança e autonomia 

como tradutora. Finalmente, após a experiência do estágio, fui convidada a fazer parte da 

equipe da Kvalitext como Translator com um contrato de emprego a tempo integral, 

motivo pelo qual considero que tanto o mestrado quanto a empresa cumpriram o propósito 

do estágio que é a inserção do estudante no mercado de trabalho. 
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Anexo 1 – Protocolo de estágio 
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Anexo 2 – Avaliação do Estágio curricular 
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Anexo 3 – Tabela de projetos realizados 

TABELA GERAL 

n. Tarefa 
Tipo de 
texto 

Gênero do 
texto 

Área do conhecimento 
Org. do 

trabalho 
Palavras Tempo Nota LP LC 

Ferra-
menta  

QA + 
Spellcheck 

Mês 

1 Trad. Informativo 
Instruções / 

Procedimentos 
Médica - equipamento para 
teste de mutações genéticas 

Individual 8516 40h 3/5 EN-US PT-BR 
SDL 

Trados 
Xbench + 

Fliped 
Jan. 

2 Trad. Informativo Documentos 
Jurídica/médica - comitê de 

ética de pesquisa 
Individual 585 3h 4/5 PT-BR EN-US 

SDL 
Trados 

Xbench + 
Word 

Jan. 

3 Trad. Operativo 
Anúncio 

publicitário 

Marketing - fabricante de 
bicicletas; texto para 

legendagem (3min 28seg) 
Individual 571 3h 4/5 EN-US PT-BR 

SDL 
Trados 

Xbench + 
Fliped 

Jan. 

4 Trad. Informativo 
Instruções / 

Procedimentos 
Médica - informações de 

segurança MRI 
Individual 286 2h 4/5 EN-US PT-BR 

SDL 
Trados 

Xbench + 
Fliped 

Jan. 

5 Trad. Informativo 
Instruções / 

Procedimentos 
Médica - instruções de uso 

inserções esterelizadas 
Individual 853 3h 3/5 EN-US PT-BR 

SDL 
Trados 

Xbench + 
Fliped 

Jan. 

6 Trad. Informativo Documentos 
Jurídica/médica - comitê de 

ética de pesquisa 
Individual 1863 11h 4.5/5 PT-BR EN-US 

SDL 
Trados 

Xbench + 
Word 

Jan. 

7 Trad. Informativo 
Política da 
empresa 

Jurídica Individual 379 1h45m 4/5 EN-US PT-BR 
SDL 

Trados 
Xbench + 

Fliped 
Jan. 

8 Trad. Informativo 
Comunicação 

interna 
Marketing - descrição dos 

produtos 
Individual 3204 14h 4/5 EN-US PT-BR 

SDL 
Trados 

Xbench + 
Fliped 

Jan. 

9 Trad. Informativo 
Instruções / 

Procedimentos 
Náutica - gestão de frotas 

marítimas 
Equipe 3375 16h  4/5 EN-US PT-BR 

SDL 
Trados 

Xbench + 
Fliped 

Jan. 
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10 Trad. Informativo 
Instruções / 

Procedimentos 
Médica - instruções de uso 

sistema de implante coclear 
Equipe 2179 8h 4/5 EN-US PT-BR 

SDL 
Trados 

Xbench + 
Fliped 

Fev. 

11 Trad. Informativo 
Instruções / 

Procedimentos 
TI - Procedimentos 

administrativos - sistemas 
Individual 1521 5h 4.5/5 EN-US PT-BR 

SDL 
Trados 

Xbench + 
Fliped 

Fev. 

12 Trad. Informativo Documentos Jurídica - Diplomas Individual 432 4h n/a PT-BR EN-UK Word 
Xbench + 

Word 
Fev. 

13 Trad. Operativo 
Anúncio 

publicitário 
Médica - publicação de 

produtos no website 
Individual 145 30m 4/5 EN-US PT-BR 

SDL 
Trados 

Xbench + 
Fliped 

Fev. 

14  Pesquisa terminológica para o projeto 15 Fev. 

15 Trad. Informativo 
Instruções / 

Procedimentos 
Náutica - gestão de frotas 

marítimas 
Equipe 72605 227h 4/5 EN-US PT-BR 

SDL 
Trados 

Xbench + 
Fliped 

Fev. 
/ 

Mar. 

16 Trad. Informativo Documentos Jurídico - declaração Individual 462 3h 4/5 EN-US PT-BR 
SDL 

Trados 
Xbench + 

Fliped 
Mar. 

17 Trad. Informativo 
Comunicação 

interna 
TI - sistemas de TI Individual 460 3h 4.5/5 EN-US PT-BR 

SDL 
Trados 

Xbench + 
Fliped 

Mar. 

18 Trad. Informativo 
Instruções / 

Procedimentos 
Aplicativo de viagens Individual 1363 5h 4/5 EN-US PT-BR 

SDL 
Trados 

Xbench + 
Fliped 

Mar. 

19 Trad. Informativo 
Comunicação 

interna 
TI - Comunicação - manutenção 

da rede de TI 
Individual 925 4h 4/5 EN-US PT-BR 

SDL 
Trados 

Xbench + 
Fliped 

Mar. 

20 Trad. Informativo 
Comunicação 

interna 
TI - Comunicação - pesquisa de 

desempenho 
Individual 532 

2h 
30min 

4/5 EN-US PT-BR 
SDL 

Trados 
Xbench + 

Fliped 
Mar. 

21 Trad. Informativo 
Instruções / 

Procedimentos 
TI - Aplicativo de viagens Individual 365 1h 

4.25/
5 

EN-US PT-BR 
SDL 

Trados 
Xbench + 

Fliped 
Mar. 
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22 Trad. Informativo 
Comunicação 

interna 
Marketing Individual 465 2h 4.5/5 EN-US PT-BR 

SDL 
Trados 

Xbench + 
Fliped 

Mar. 

23 Trad. Informativo 
Comunicação 

interna 
Médica - Treinamento - quiz 

produtos 
Individual 2452 10h 4.5/5 EN-US PT-BR 

SDL 
Trados 

Xbench + 
Fliped 

Mar. 

24 Trad. Informativo 
Política da 
empresa 

Jurídica/TI - Mídias sociais - 
política da empresa 

Individual 1305 5h 3.5/5 EN-US PT-BR 
SDL 

Trados 
Xbench + 

Fliped 
Mar. 

25 Trad. Informativo 
Comunicação 

interna 
TI - app Recursos humanos - e-

mails, aplicativo 
Individual 426 2h 4/5 EN-US PT-BR 

SDL 
Trados 

Xbench + 
Fliped 

Mar. 

26 Trad. Informativo Documentos Jurídico - Contratos de aluguel Individual 10024 56h n/a PT-BR EN-UK Word Word Abr. 

27 Trad. Informativo Documentos Jurídico - Contratos de aluguel Individual 7687 48h n/a PT-BR EN-UK Word Word Abr. 

28 Trad. Informativo Documentos Jurídico - Contratos de aluguel Individual 7848 40h n/a PT-BR EN-UK Word Word Abr. 

29 
Edição 
+ QA 

Informativo 
Instruções / 

Procedimentos 
Medicina - poster explicativo 

dispositivo médico 
Individual 1247 2h n/a EN-US PT-BR 

SDL 
Trados 

Xbench + 
Fliped 

Abr. 

 


