
SEMENTES E FERRAMENTAS
Allison Wright

TranslateLeiria – Abril de 2022



INTRODUCÃO
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As ideias são sementes e o maior 

favor que se pode fazer a uma 

semente é enterrá-la.

—Augusto Cury
Autor brasileiro

Presenter Notes
Presentation Notes
Augusto Cury tornou-se conhecido mais recentemente pelo filme da Netflix, Vendedor dos Sonhos, baseado no seu livro. Por falta de metodologia clínica e referência bibliográfica, a sua Teoria da Inteligência Multifocal vnão angariou aceitação científica, mas como conceito geral tem aplicação útil no trabalho de tradução e revisão.



Sementes Ferramentas

20XX PRESENTATION TITLE 3

IDEIAS 
NA PRÁTICA

<a href="https://www.flaticon.com/br/icones-
gratis/ilustracao" title="ilustração ícones">Ilustração ícones 
criados por Darius Dan - Flaticon</a>
Todas as outras imagens nesta apresentação são 
provenientes da obra de arte da minha irmã, Jennifer Burgess.

*

*

Presenter Notes
Presentation Notes
Nesta apresentação examinaremos várias ideias como se fossem sementes. Avaliaremos como cultivar e desenvolver estas ideias na prática da tradução e a utilizar as ferramentas mais adequadas. Identificaremos os processos que funcionam.Porque o processo de tradução é, na verdade, uma rede com camadas múltiplas, muitos dos princípios estão inter-relacionados. Esta palestra mostrará algumas ligações entre as ideias, mas tem como objetivo um exame das ideias, ou seja, as sementes individuais e as ferramentas aliadas.Para dissipar qualquer dúvida, usarei estes ícones nos diapositivos seguintes para indicar quais são as sementes e quais são as ferramentas.  



ENTREGUEM UM TRABALHO IMPECÁVEL
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Precisamos de conhecimento, competências e tempo —
e muitas revisões da versão final — para entregar aquilo 
que o cliente irá considerar um trabalho impecável.

Executar um trabalho de qualidade excecional e em 
prazo a clientes exigentes.  

ESPECIALIZEM-SE

Presenter Notes
Presentation Notes
(Sementes)Por vezes é melhor colocar duas sementes juntas no solo.As duas primeiras sementes: Entreguem um trabalho impecável e prestam um serviço impareEspecializarem-seAs palavras-chave aqui são:Conhecimento, competências e tempo. Mais à frente consideraremos o elemento da qualidade e os clientes exigentes e sensatos.Conhecimento: também conhecido por “especialização”. Como chegar lá? Além das habilitações formais, temos que ler, e ler muito (em várias línguas) na área escolhida, tomando em conta que tudo neste mundo está interligado. Por exemplo, um conhecimento profundo da viticultura e vinicultura também precisa de uma compreensão de marketing e relações públicas, história, as artes, tecnologia, como funcionam as várias máquinas e as leis que se aplicam à vinha e ao vinho.Manter um nível de conhecimento suficiente necessita de uma aprendizagem ao longo da vida. Sem atualização constante deste conhecimento, deixam de ser especialistas. Felizmente, há apps e ferramentas que tratam disso.Competências: Temos que cultivar o talento através da prática constante, mesmo quando não temos trabalho remunerado. Solução: Ler e escrever, traduzir e repetir.Sei que sou uma tradutora melhor do que há 35 anos, mas também do que há 5 anos. O esforço aplicado sempre dá rendimentos.Tempo: Um trabalho impecável precisa tempo: tempo para pesquisa, reflexão e verificação, para revisão. Boa gestão do tempo ajuda muito. Colaboração com o cliente neste sentido também da resulta.Trabalho urgente precisa destas três qualidades - com rapidez.�



*

CONHECIMENTO
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Leitura

Escuta

Vídeo

Interação presencial/online com os clientes

Interação com os colegas tradutores

(FORMAÇÃO NÃO FORMAL)

Presenter Notes
Presentation Notes
(Ferramenta)Na minha opinião, esta é, de uma forma geral, a ordem de importância das fontes de conhecimento:A leitura diária deve incluir notícias locais e internacionais. Embora muito conteúdo seja gratuito, vale a pena investir em subscrições de publicações conceituadas como The Economist, The Financial Times, Washington Post, O Expresso, O Público, o Diário de Notícias. Como diz o Público: Mantenha-se informado.A pandemia da COVID-19 trouxe consigo oportunidades sem precedentes para a aprendizagem online, a maior parte das quais foram e continuam a ser gratuitas.Nesta era da informação, precisamos de encontrar boas fontes de informação que se concentrem no caminho que escolhemos nas nossas especializaçõesEm termos de escuta, muitas organizações noticiosas também têm podcasts gratuitos sobre uma vasta gama de assuntos, e com um altifalante bluetooth ou auscultadores podem ouvi-los enquanto estão na cozinha a lavar a loiça - ou qualquer outro sítio, claro. Vale a pena pagar uma taxa mensal pelo acesso a audiolivros (Audible Books, Scribd).O visual é um componente importante da aprendizagem.Os eventos e grupos de discussão em linha pós-pandemia, particularmente aqueles patrocinados por jornais, continuam a ser gratuitos para os subscritores e mesmo para as pessoas registadas nos seus sítios.O Youtube é uma enorme fonte de informação empresarial e de conhecimentos tradicionais sobre quase todos os assuntos em que se possa pensar.Interacção presencial com os clientes dá-nos a oportunidade de fazer perguntas aos peritos na área.Interacção com os colegas tradutores dá-nos os detalhes linguísticos que precisamos.



*

COMPETÊNCIAS
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Talento

Experiência 

Desenvolvimento linguístico ao longo da vida

Presenter Notes
Presentation Notes
(Ferramenta)As diversas fontes de conhecimento têm todas uma coisa em comum: a expressão linguística. Estarem atentos à forma como é exposto tudo o que ouvem e leem irá ajudar-vos a melhorar as vossas competências como profissionais da língua.Certamente que alguns tradutores têm mais talento natural do que outros, mas todos podem melhorar.Contudo, há outras competências que precisamos como tradutores, entre outras, a gestão do tempo e a capacidade de trabalhar em equipa.��
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TEMPO
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Agendar tempo para melhorar cada trabalho antes 
da entrega.

Sempre negociar com o cliente para ter um prazo 
suficiente por forma a entregar um trabalho de 
qualidade.

Deixar espaço na agenda para tratar dos pedidos 
urgentes

Presenter Notes
Presentation Notes
(Ferramenta)Aqui colocados são os pontos essencias sobre o tempo.Antes de escolher uma aplicação, estabeleçam quais são os vossos objetivos. Estes serão diferentes, dependendo da vossa situação. Se trabalham habitualmente em equipa, certifiquem-se de que os outros membros dessa equipa estão também preparados para utilizar a aplicação.Existem muitas aplicações gratuitas, mas uma característica a procurar é a interoperabilidade entre programas e dispositivos diferentes. Esta é a nova referência de nível de entrada.Ou se forem como eu, podem restringir a gestão do tempo a um lápis e papel, e a uma lista de afazeres em combinação com um simples calendário Google! O despertador no telemóvel em intervalos regulares também ajuda a controlar o tempo. Esta simples ação pode ajudar-vos a maximizar a vossa produtividade em blocos de tempo de 30 minutos cada, por exemplo.Com conhecimento, competências e tempo é, sim, possível prestar um serviço da tradução ou revisão impecável. Que fazer mais? Vamos agora plantar uma terceira semente:���



DOMINEM A VOSSA ARTE
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Sejam mestres do vosso ofício.

Como qualquer ciência, a 

tradução é uma arte difícil.
— Anónimo

Presenter Notes
Presentation Notes
Hone your craftComo diz um autor anónimo,“Como qualquer ciência, a tradução é uma arte difícil”Ter brio no nosso trabalho significa que sempre que escrevemos, escrevemos bem, incluindo nas redes sociais. São oportunidades para exercermos os nossos poderes da linguagem e alcançarmos o objetivo de comunicar com clareza.Porque devem dominar a vossa arte? Porque assim podem cobrar mais! Isto é uma verdade universal que não se aplica apenas à tradução. Ao dominarem a vossa arte, mantêm à distância também aquela terrível síndrome do impostor: De facto, este é o único remédio! A serio.



*

COLABORAÇÃO ENTRE COLEGAS
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Mentoring

Revisão

Revisão colaborativa

Ferramentas de verificação gramatical

Presenter Notes
Presentation Notes
(Ferramenta)As ferramentas aptas a dominar a vossa arte são muitas vezes mais humanas do que mecânicas.Isto acontece porque as ferramentas de verificação gramatical que funcionam com a língua portuguesa são escassas.Há a Language Tool, que permite uma extensão do Google Chrome, e, por isso, funciona muito bem no Google Docs, Google Sheets e Google Slides.O corretor ortográfico do FLIP indica erros e faz sugestões, mas é mais limitado do que a Language Tool.Há também o Add-in (gratuito) no Word da Infopédia que dá o significado de qualquer palavra destacada.Apesar de termos para o inglês ferramentas mais sofisticadas como o QuillBot (ferramenta de parafraseamento), o Grammarly, o PerfectIt, e o Hemingway App, o que tem realmente mais valor é o olhar humano de um colega.Como mentor, ou mentorado, há espaço para abordar assuntos como estilo de escrita, métodos de expressão alternativos, maneiras diferentes de traduzir a mesma frase – e também a troca das fontes de conhecimento na área.Isto também é possível numa relação colaborativa tradutor-revisor com alguém com o mesmo par de línguas: podemos aprender muito com os nossos colegas. A situação de mentoring e da revisão colaborativa entre dois tradutores  é uma via dupla: cada um ensina, cada um aprende. Dada a minha experiência, principalmente como revisora e por vezes como co-tradutora com outra colega há mais de uma década, posso garantir que os textos que produzimos em conjunto são muito melhores do que o que qualquer uma de nós poderia produzir por si só. Esta parceria vem de longe: consultamo-nos mesmo ao nível da preparação de orçamentos para grandes projetos. Estou convencida de que a colaboração neste documento é a razão pela qual os nossos orçamentos são aceites.  Os nossos clientes desfrutam da experiência da forma como trabalhamos com eles no seu projeto, porque fazemos o que dissemos que faríamos no orçamento. Isto leva ao cultivo de outra semente, que abordarei mais tarde. Não cobram o suficiente para pagar os vossos revisores?Trabalhem numa "base de troca de horas".



*

TRABALHO DE TERMINOLOGIA
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Estudo profundo e continuado da terminologia na 
área escolhida:

LiveDocs de memoQ

Glossários online

Blogues e boletins informativos (línguas múltiplas)

SketchEngine

Jstor, Scribd, Academica.edu

Presenter Notes
Presentation Notes
(Ferramenta)A terminologia é uma das ferramentas mais importantes para dominar a vossa arte.Têm de ser capazes de pensar, escrever e falar como um especialista nativo na sua especialização.Daí a necessidade de ler, ouvir, observar e interagir pessoal e presencialmente com as pessoas que trabalham na vossa área de especialização.Têm de se manter a par dos desenvolvimentos e das principais novidades na vossa área: novas tecnologias, novas leis, novos produtos, personalidades notáveis, e muito mais. Por isso, é uma boa ideia subscrever os boletins informativos, as newsletters em todas as vossas línguas com o objetivo a angariar termos e frases atualizados.O vosso estudo, contudo, é principalmente uma atividade privada, mas podem partlihar com colegas as soluções certas e verificadas ou por pesquisa, ou por experiência prática.Participem em consultas de terminologia (mas apenas se tiverem a certeza da vossa resposta.  Se não sabem a resposta, façam a pesquisa como se fosse uma dúvida vossa, e vejam como se compara com o que é geralmente aceite como a melhor resposta. Este exercíco mental tem o efeito de reforçar e aumentar os conhecimentos que possuem. A colocação desta informação terminológica num sítio central torna-se numa vantagem quando vão traduzir.Se colocar a vossa pergunta sobre um termo num fórum público vos causa desconforto, peçam aos colegas que conhecem pessoalmente (ou extensivamente em linha) ajuda a título privado. Obviamente, aplicam-se as regras de confidencialidade e brevidade, e tudo é feito com base na boa vontade. Se forem agradáveis e úteis quando recebem tais pedidos, esse será exactamente o tipo de tratamento que recebem quando precisam de ajuda.



IDENTIFIQUEM PROCESSOS QUE 
AJUDAM
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Estableçam um fluxo de trabalho 
estável e flexível.

Presenter Notes
Presentation Notes
(Semente)Se tivermos um sistema básico que possa ser adaptado conforme o tipo de trabalho que estamos a fazer, isso terá um impacto positivo na qualidade do nosso trabalho.Há aspetos (nem todos) deste fluxo de trabalho que podemos revelar ao cliente a fim de chegarmos a um bom entendimento – por exemplo, a necessidade da revisão.Temos que ter também uma ideia de que quanto tempo levará cada passo no fluxo de trabalho.�



FERRAMENTAS POSSÍVEIS
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Muitas vezes, o tipo de trabalho determinará quais 
as ferramentas que utilizarão.

Vale a pena pensar nisto ao considerarem um novo 
pedido de trabalho e ao prepararem o vosso 
orçamento.

 The human eye and the yellow blob 
Word

 Infopédia (Pt dictionary Add-in for Word)
 QuillBot
 Grammarly
 Editor (formerly Spellcheck in Word)
 The Writer’s Diet

memoQ
 LiveDocs
 TM and/or TB
 Concordance

 Google Search
 DeepL
 Linguee
 Sketch Engine
 Hemingway
 CMOS online
 Dragon Naturally Speaking
 Subtitling software
 PDF Convertor
 Physical notebook and pencil, flint for sharpening pencil
 Skype, Zoom, Microsoft Teams, 
Google Workspace, Slack, Ryver
 Google Workspace, Slack, Ryver, WhatsApp, Messenger
 Google Docs – partilha dos ficheiros

Presenter Notes
Presentation Notes
(Ferramenta)Antes de abordarmos o assunto da nossa relação com o cliente, vamos olhar para o ramo possível – e as vezes necessário – das ferramentas:Muitas vezes, o tipo de trabalho determinará quais as ferramentas que utilizarão.Vale a pena pensarem nisto ao considerarem um novo pedido de trabalho e ao prepararem o vosso orçamento.Recomendo que escrevam uma lista parecida para o vosso fluxo de trabalho.



FLUXO DE TRABALHO

memoQ bilingual view

My screen configuration is designed to have the bilingual view in 
memoQ front and centre - Screen 1. Verification tools and 
synonym finders are all on Screen 2.

Presenter Notes
Presentation Notes
(Ferramenta)Aqui há um diapositivo com um dos meus fluxos de trabalho normaisQueria destacar a parte onde nasce a qualidade extra: na colaboração com o cliente.Por vezes, o uso do DeepL para fazer a retrotradução dá para comparar com o original e descobrir onde aprimorar a tradução.�Queria destacar a parte onde nasce a qualidade extra: na colaboração com o cliente.A parte mais importante é quase no final: a colaboração cliente-tradutor (com ecrã partilhado usando a vista bilingual do memoQ) finaliza a qualidade do texto traduzido. Assim, mostramos o cliente o nível das nossas competências e reforçamos a relação com o cliente.



DESENVOLVAM TÁTICAS PARA QUE OS CLIENTES VALORIZEM 
O VOSSO CONHECIMENTO ESPECIALIZADO
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Embora a estratégia seja o plano de ação que nos leva 
para onde queremos ir, as táticas são os passos e 
ações individuais que nos levarão até lá.

Inculcem um desejo de qualidade superior na mente do 
cliente.

Assinem o vosso trabalho

ASSINEM O VOSSO TRABALHO

Presenter Notes
Presentation Notes
(Sementes)Plantadas e cultivadas com cuidado constante, estas sementes dão muitos frutos.Esta é também a parte difícil: para mim, tem sido muito mais difícil do que a tradução mais complicada que fiz alguma vez.O caminho começa com as afirmações.No próximo diapositivo revelarei duas das minhas afirmações que fiz há mais de vinte anos. Ambas têm a ver com o desenvolvimento de táticas para lidar com os clientes.



AFIRMAÇÕES
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Sou uma tradutora profissional competente, 
disciplinada e dedicada. Diariamente, concentro-me 
nos meus objetivos e desejo de desenvolver o meu 
negócio de tradução numa empresa dinâmica e de 
sucesso, o que me traz realização e recompensa 
intelectual e financeira.
Estamos no controlo das nossas condições de 
trabalho, a menos que renunciemos ao controlo. 
Não há nada que diga que os clientes são os 
vossos donos. Só podem dar-lhes essa impressão... 
ou não a dar.

Presenter Notes
Presentation Notes
(Ferramenta – no inglês original)I am a skilled, disciplined and dedicated professional. I focus daily on my goals and desire to develop my translation business into a successfull and dynamic enterprise which brings me intellectual and financial filfilment and reward.&We are in control of our working conditions unless we relinquish control. Nothing says that clients own you. Only you can give them that impression... or not give it.Assim sendo, que táticas podemos extrair a partir destas afirmações?�



TÁTICAS
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Mostrar profissionalismo desde o primeiro contacto antes de 
orçamentar até ao agradecimento do pagamento.

Primeiro contacto agradável até adjudicação.

Presenter Notes
Presentation Notes
(Ferramenta)Em termos de profissionalismo, penso que é sempre uma boa ideia dar um orçamento que pormenorize tudo o que vai aparecer no recibo verde.Antes de orçamentar, especialmente com clientes novos, é uma boa ideia ligar ao cliente para melhor saber os detalhes do projeto.Assim, podem incorporar os pormenores no orçamento, e o cliente já tem uma primeira (boa) impressão de vocês.Durante esta conversa telefónica, podem conversar sobre o prazo, o preço, as suas condições normais de pagamento, o objetivo da tradução (seja em papel ou publicação online), o público-alvo, o que o cliente espera ganhar com a tradução (se ainda não foi mencionado). Podem também confirmar a posição na empresa da pessoa que efetuou o pedido, e qualquer outra informação básica de que possam precisar. Podem mencionar que poderão ter algumas perguntas antes de entregar a tradução e confirmar que o vosso interlocutor é o melhor canal para estas perguntas. Durante a conversa, podem mencionar que o trabalho será revisto por um terceiro de confiança e confidencial, e podem também mencionar outros trabalhos semelhantes que tenham feito no passado.Esta conversa inicial constituirá a base do vosso orçamento e servirá de ponto de referência durante o projeto. O orçamento também serve de oportunidade para destacar alguns passos no vosso processo e o papel destes na entrega de um trabalho de qualidade.Os resultados desta conversa telefónica irão informar-vos se quiserem trabalhar com o cliente, e como melhor lidar com ele.Também vos dará uma boa ideia de quão elevado pode ser o vosso preço, ou se precisam de mencionar que o preço pode ser negociado, se for necessário.Se a obra tiver de ser publicada de forma permanente (p.ex. uma brochura em papel), devem mencionar desde o início que o vosso nome tem de aparecer na página de direitos de autor. É a lei.Mesmo com coisas como relatórios anuais, brochuras impressas, é possível "assinar o seu trabalho" - mas apenas se o incluir como condição do trabalho (na fase de orçamentação)



INCULCAR UM DESEJO DE QUALIDADE 
SUPERIOR NA MENTE DO CLIENTE.
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Têm de assegurar que podem garantir as afirmações 
que fazem sobre a qualidade ao cliente.
Cada comunicação escrita ou oral que fazem deve 
implicar o imperativo da qualidade: a ideia de que 
querem o melhor para o vosso cliente – perguntas, 
dúvidas.
Este imperativo diz que apostam no vosso trabalho.
A partir daí, é fácil solicitar que o vosso nome 
apareça nos créditos.
Manter os canais de comunicação abertos.

Presenter Notes
Presentation Notes
(Ferramenta)Inculcar o desejo de qualidade superior na mente do cliente quer dizer mostrar aos clientes que existe essa qualidade superior, e lembrar-lhes que é isto que querem para os seus textos traduzidos.Têm de assegurar que podem garantir as afirmações que fazem sobre a qualidade ao cliente.Cada comunicação escrita ou oral que fazem deve implicar o imperativo da qualidade: a ideia de que querem o melhor para o vosso cliente – perguntas, dúvidas.Este imperativo diz que apostam no vosso trabalho.A partir daí, é fácil solicitar que o vosso nome apareça nos créditos.Manter os canais de comunicação abertos.�



FORMAS DE COMUNICAÇÃO.

Abril de 2022 SEMENTES E FERRAMENTAS Allison Wright   Página 18

Reunões com o cliente atravês de
Zoom, Microsoft Teams, Google Meet

Partilhar um ecrã em tempo real com um cliente para 
finalizar um texto. (ferramenta útil: um segundo ecrã)

Vantagem 1: Forma muito eficaz
Vantagem 2: Mostra ao cliente o nível do vosso domínio da 
arte de tradução/revisão 
Vantagem 3: reforça a relação entre o cliente e tradutora
Resultado: Mais trabalho.

Plataformas entre colegas de Slack, Ryver, Mural

Presenter Notes
Presentation Notes
(Ferramenta)Se trabalharem numa equipa de tradução num grande projeto, considerem os benefícios da utilização de plataformas como Slack, Ryver e Mural entre colegas – melhor do que o WhatsApp e Messenger Graças à pandemia da COVID-19, somos todos mais adeptos da comunicação online via Zoom e afins.Esta é uma forma mais eficiente de comunicar, reforçar a relação cliente/tradutor e mostrar ao cliente as vossas competências.No meu caso, o resultado concreto foi mais trabalho (legendas para vídeos promocionais desde então) e, em princípio, tenho o compromisso de que o cliente irá rever um blogue meu sobre um assunto vitivinícola antes de eu o publicar no meu site.Devo mencionar que no final, descontei voluntariamente uma hora do nosso tempo gasto na reunião online (Microsoft Teams) porque "não foi propriamente trabalho". Resultado? Pagamento cedo! �



A CANÇÃO QUE DEU TRABALHO
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Houve outros desafios de tradução...

Presenter Notes
Presentation Notes
Notem que o cliente deu-me autorização para mostrar este exemplo e o vídeo seguinte nesta apresentação.Além dos desafios da legendagem, de repente surgiu novamente a necessidade de entregar um trabalho impecável (com a grande ajuda da minha especialização). Também surgiu a oportunidade aprender como usar uma ferramenta de legendagem (graças ao YouTube).  �



Presenter Notes
Presentation Notes
Link para o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=7jMu-dK2GWM&list=PLsgvtjNV7ZLxGQ-Rol2D06z__NBl3-4yJ&index=3&t=10sQueria dizer aqui que, apesar que o vídeo não ter a minha assinatura, haverá talvez a oportunidade de colocar o meu nome numa próxima publicação de branding. Isto tem a ver com o reforço a longo prazo de uma relação.Cada cliente é diferente. Afinal, assinar o vosso trabalho tem a ver com a atitude – há muitos outros trabalhos que já assinei com outros clientes.Mostrar o vosso trabalho (criar um portfólio) – com a autorização do cliente - é uma outra forma a assinar o vosso trabalho. 



EM RESUMO
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Entreguem um trabalho impecável
Especializem-se
Dominem a vossa arte
Identifiquem processos que ajudam
Desenvolvam táticas para que os clientes valorizem 
o vosso conhecimento especializado
Assinem o vosso trabalho
Divirtam-se!



RESUMO DE FERRAMENTAS
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Conhecimento
Competências
Tempo
Colaboração entre colegas
Trabalho de terminologia
Escolha de ferramentas possíveis
Fluxo de trabalho
Afirmações
Táticas
Inculcar o desejo de qualidade superior na mente do cliente
Formas de comunicação
A canção que deu trabalho (a necessidade de entregar um trabalho impecável 
& a oportunidade aprender uma competência nova)



• Sementes • Ferramentas

Agradeço a vossa atenção.
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