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2 
A APLICAÇÃO DE SISTEMAS DE MEMÓRIA 
DE TRADUÇÃO COMO FERRAMENTAS DE 

PRODUTIVIDADE PARA O TRADUTOR

“Se perguntarmos quais, são, afinal, os valores, 

os motivos, os fins e os comportamentos éticos, 

responderemos dizendo que são aqueles nos quais 

buscamos eliminar a violência em relação ao outro, 

ao mesmo tempo que procuramos manter a fideli-

dade a nós mesmos, a coerência de nossa vida e a 

inteireza de nosso caráter. Ético, como nos ensina o 

poeta, é não desaprender ‘a linguagem com que os 

homens se comunicam’ e é deixar ‘o coração cres-

cer’ para ‘sermos mais nós mesmos quanto mais 

formos capazes de reciprocidade e solidariedade’.”

(Chauí, 2003)

A crescente demanda por serviços de tradução prestados con-

forme o ritmo das negociações no mercado globalizado propulsiona 

tradutores e agências de tradução a adotar recursos e ferramentas 

que os mantenham competitivos e aptos para atender exigências 

por rapidez na conclusão dos serviços e uniformidade terminológi-

ca da produção final. 

Pérez (2001) relaciona as transformações pelas quais passa o 

mercado contemporâneo de traduções a uma espécie de “revolução 

industrial”, em que se verifica um movimento progressivo em dire-

ção à automação das atividades do tradutor, visando especialmente 
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a redução de custos e prazos e a divisão do trabalho em uma equipe 

de tradutores atuantes em diferentes pontos do globo e “conectados” 

eletronicamente pela internet. A automação parcial do trabalho do 

tradutor tem se realizado especialmente com o advento e a aplicação 

das memórias de tradução, sistemas que, idealmente, incrementam a 

eficiência tradutória em textos longos e repetitivos, ao mesmo tempo 

que manteriam a coerência, no sentido de padronização das escolhas 

terminológicas, entre as diversas traduções produzidas em equipe.

Entre os vários recursos disponibilizados estão aqueles que pro-

porcionam a busca, a comparação e o reaproveitamento, ainda que 

parcial, de traduções anteriores, um auxílio para o tradutor, que 

supostamente se torna capaz de produzir mais em menor tempo, 

como para o contratante de serviços de tradução, que também se 

mune desses recursos como uma forma de controlar a produção 

tradutória e restringir a remuneração dessa a ocorrências termino-

lógicas e fraseológicas inéditas. 

Neste capítulo, examino os recursos pressupostos como dina-

mizadores do trabalho do tradutor pelas funções de segmentação 

do texto de origem, alinhamento de traduções e pelo processo de 

correspondência textual disponíveis em três sistemas de memória: 

o Wordfast, o Trados e o Transit. Em um primeiro momento, cada 

recurso é explicado separadamente, para, em seguida, todos serem 

demonstrados em funcionamento nos sistemas mencionados. Essa 

organização da análise visa proporcionar um olhar sobre as particu-

laridades de cada ferramenta, bem como as situações em que cada 

uma é utilizada. O objetivo é analisar as aplicações específicas de 

cada recurso, assim como seus benefícios e limitações na elaboração 

de uma tradução com o auxílio dos sistemas de memórias. 

Uma proposta de análise dos principais recursos 
dos sistemas de memória de tradução Wordfast, 
Trados e Transit

As memórias de tradução são consideradas importantes recursos 

de pesquisa e informação para o tradutor por constituírem, primor-
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dialmente, um sistema de arquivos reunindo trabalhos anteriores 

de tradução que, organizados com seus textos de origem, possibi-

litam a consulta terminológica e fraseológica e, em muitos casos, a 

recuperação de opções anteriores de tradução salvas e mantidas em 

bancos de dados. 

Diferentemente dos programas de tradução automática, que 

se orientam por estratégias predefinidas de tradução que incluem 

dicionários bilíngues, algoritmos com regras gramaticais e, mais re-

centemente, corpora eletrônicos, as memórias de tradução não tra-

zem conjuntos predefinidos de pares bilíngues em seus bancos de 

dados. Toda memória de tradução é construída passo a passo desde 

o início e todas as informações terminológicas, inclusive sobre as 

línguas com as quais se trabalhará com a ferramenta, necessitam 

ser fornecidas ao sistema a partir do momento que o tradutor co-

meça a empregá-lo. Em outras palavras, é basicamente o tradutor-

-usuário que “fabrica” a memória com que trabalhará em traduções 

futuras. 

Há basicamente três maneiras de incorporar informações aos 

bancos de dados das memórias, procedimento essencial para ativar 

as funções de recuperação terminológica da ferramenta: a reunião e 

o armazenamento de termos ou trechos de texto durante o trabalho 

de tradução, a junção de termos de bancos de dados de outros tra-

dutores, e a adição de termos ao banco de dados pelo procedimento 

de alinhamento de textos. O trabalho de construção de banco de 

dados sempre exige que os textos de origem e as traduções estejam 

em formato digitalizado para que possam ser processados pelo sis-

tema de memórias.

O primeiro modo de alimentar o banco de dados da memória 

se realiza à medida que o tradutor elabora as traduções utilizando 

o sistema de memória e que seu trabalho é salvo em conjunto com 

o texto de origem. Os sistemas apresentam ao tradutor, na mesma 

tela, trechos do texto de origem e espaços ou campos de texto para a 

inclusão da tradução. Essa organização textual não interfere na dia-

gramação do texto de origem, que é preservada ou reconstituída ao 

término do trabalho de tradução, dependendo da ferramenta utili-
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zada. Conforme o tradutor insere a tradução nos espaços indicados 

pelo sistema, os trechos bilíngues que se formam são transferidos 

automaticamente por comandos específicos de cada sistema para o 

banco de dados e, em pares, passam a ser denominados “unidades 

de tradução” (cuja sigla em inglês é TU, em referência a Transla-

tion Units). No momento em que um termo ou trecho do texto de 

origem é traduzido e armazenado, ele passa a fazer parte da me-

mória de tradução. Na ocasião em que ocorrer no texto novamente 

– mesmo se na próxima frase a ser traduzida –, a opção de tradução 

armazenada é automaticamente sugerida ao tradutor, dependendo 

do grau de semelhança de recuperação ajustado no sistema, confor-

me garantem os sistemas de memórias analisados.

A grande desvantagem do método interativo de construção das 

memórias estaria no fato de ser necessário um tempo considerável 

para que o tradutor consiga compilar uma quantidade significativa 

de unidades de tradução e, assim, começar a usufruir dos recursos 

de seu sistema de memória. Afinal, como explicitam os manuais 

dos sistemas estudados, quanto maior o número de unidades de 

tradução armazenadas no banco de dados, maiores as chances de 

reocorrência de uma ou mais delas em trabalhos posteriores. Por 

outro lado, quando o próprio tradutor controla o armazenamento 

das unidades de tradução em seu sistema de memória, o nível de 

adequação das informações armazenadas é maior, com menores 

chances de equívocos no pareamento das unidades de tradução.

A segunda forma de construir um banco de dados para trabalho 

com as memórias de tradução realiza-se pela importação do banco 

de dados de outros tradutores. Muitos dos sistemas de memórias 

atualmente utilizados podem funcionar em rede, sendo seus ban-

cos de dados compartilhados por vários tradutores. Esse procedi-

mento oferece a vantagem de acelerar a compilação de informações 

provenientes de fontes diversas. Todavia, o controle de qualidade 

pode ficar comprometido, especialmente se não existirem regras 

para inserção de novas unidades de tradução nos bancos de dados 

e se todos os usuários tiverem permissão de acessar e modificar as 

informações armazenadas a qualquer momento. 
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A terceira maneira de formar o banco de dados da memória é 

pelo aproveitamento de trabalhos de tradução anteriormente reali-

zados sem o auxílio dessas ferramentas. O trabalho de digitalização 

e alinhamento de textos de origem e suas respectivas traduções exige 

tempo, porém, dependendo do grau de semelhança de um novo 

trabalho com esses textos, o investimento de esforços pode ser útil 

não só para reaproveitamento no trabalho atual, mas também para 

alimentar o banco de dados para posterior utilização em pesquisas 

terminológicas e fraseológicas. Textos de origem e suas traduções, 

sempre digitalizados, podem ser alinhados pelos recursos próprios 

de cada sistema e, então, armazenados no banco de dados, podendo 

vir a melhorar o desempenho da ferramenta ao aumentar as chances 

de localização e reutilização desses conteúdos. O processo de ali-

nhamento, que será explicado em detalhes mais adiante, baseia-se 

em estratégias específicas e definidas pelos sistemas empregados 

como os marcadores (tags) que indicam os pontos de início e fim 

de termos ou trechos dos textos de origem e de tradução. Os pares 

de trechos de texto de origem e de suas traduções são ordenados de 

forma a compor uma lista ou conjunto bilíngue alinhado de textos 

de origem e suas traduções.

Os bancos de dados dos sistemas de memórias de tradução 

constituem enormes glossários terminológicos e fraseológicos, que 

podem ser reunidos em um único arquivo ou divididos em vários 

arquivos, classificados segundo a área de trabalho, o cliente do tra-

balho, e outros critérios definidos pelo tradutor-usuário. A possibili-

dade de formar um banco de dados a partir do alinhamento de textos 

de origem e suas traduções representa um “segundo estágio” na 

evolução dos recursos de pesquisa empregados pelo tradutor, segun-

do constatação de Cabré Castellví (2006). A organização dos bancos 

terminológicos a partir dos textos de que fazem parte representaria 

um avanço em relação aos primeiros recursos de registro de dados, 

em que itens lexicais eram agrupados de modo descontextualizado, 

raras vezes acompanhando um exemplo de utilização. Já os bancos 

de dados formados do alinhamento de textos de origem e suas tra-

duções comporiam um material rico em referências, uma vez que:
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os bancos de textos apresentam os dados em contextos múltiplos, 

não-fragmentados e autênticos – em tantos contextos quanto forem 

as ocorrências de uma dada unidade lexical nos textos. Com o auxí-

lio de mecanismos de busca, os tradutores podem acessar dire-

tamente todas as ocorrências de uma unidade nos textos, o que 

significa que conseguem visualizar usos documentados dessa uni-

dade. (Cabré Castellví, 2006, p.94) 

A compilação de glossários, na maioria das vezes resultante 

de um trabalho de tradução, sempre foi uma atividade bastante 

comum na rotina de trabalho de grande parte dos tradutores. O 

diferencial dos recursos para formação de bancos de dados encon-

trados nas memórias de tradução está na possibilidade de con-

textualização dos termos reunidos e alinhados em pares com suas 

traduções. Anteriormente ao desenvolvimento dos sistemas de 

memórias de tradução, as consultas aos glossários elaborados eram 

dificultadas pelas limitações na sistematização de arquivamento 

das informações terminológicas reunidas que poderiam ser úteis 

em trabalhos posteriores. A busca em fontes de pesquisa impressas, 

como glossários, textos e notas manuscritas, também apresenta res-

trições, especialmente por exigir do tradutor um tempo com o qual 

ele parece já não poder mais contar, e, por isso, acaba sendo uma 

alternativa postergada, ou apenas uma complementação à pesquisa 

eletrônica. Mesmo quando trabalhos de tradução são elaborados e 

salvos em arquivos eletrônicos de texto (sem qualquer ferramenta 

própria para organização terminológica), a pesquisa de uma infor-

mação terminológica nesses arquivos pode demandar tempo por 

exigir uma série de ações como, por exemplo:

–   Localizar o arquivo adequado do texto de origem (o que com 

frequência requer que seja decifrado o nome do arquivo em que 

ele foi salvo).

–   Abrir o arquivo do texto de origem e utilizar o recurso de busca 

do processador de textos para localizar o segmento apropriado.

–   Abrir o arquivo do texto alvo (a tradução).
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–   Rolar para baixo o arquivo alvo para localizar o segmento alvo.

–   Começar a ler para localizar o equivalente alvo apropriado.

–   Copiar e colar o segmento alvo desejado na nova tradução.

–   Editar o segmento conforme o caso. (Bowker, 2002, p.93-4)

As várias etapas elencadas para localizar, recuperar e reapro-

veitar trabalhos anteriores podem requerer mais tempo do que a 

realização de uma nova tradução de um texto que contenha trechos 

já traduzidos. Se considerarmos que um tradutor lida em seu coti-

diano com textos de diversas áreas e dos mais diferentes assuntos, 

a identificação dos arquivos que compreendam os textos de origem 

e a tradução com termos ou expressões recorrentes em um novo 

trabalho para o qual se realiza a pesquisa pode se tornar ainda mais 

difícil.

Por outro lado, as memórias de tradução analisadas são capazes 

de realizar automaticamente em seus bancos de dados a pesquisa 

por termos ou trechos de texto recorrentes em novos trabalhos de 

tradução. De modo geral, os sistemas Wordfast, Trados e Transit 

organizam os dados neles armazenados de forma a reaverem, com 

assegurada eficácia e rapidez, trechos já traduzidos que, reapresen-

tados ao tradutor, permitem-lhe decidir reaproveitá-los ou descon-

siderá-los para uma nova tradução. 

Os principais recursos disponibilizados em cada um dos siste-

mas são tratados por meio da análise dos manuais do usuário do 

Wordfast (na versão 5), o Trados (na versão 6.5) e o Transit (na ver-

são XV). A análise também se baseou em minha experiência como 

usuária desses sistemas. 

O estudo apresentado neste livro não visa avaliar o funciona-

mento de cada um desses sistemas, e nem propor alguma forma 

de classificação com o intuito de eleger aquele que seria mais ade-

quado para o trabalho de tradução. A escolha de um sistema sem-

pre dependerá do tipo de trabalho e, muitas vezes, de preferências 

pessoais do tradutor. 

O foco principal do exame proposto é verificar como os recursos 

de segmentação textual [text segmentation], alinhamento textual 
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[text alignment] e correspondência [matching] são apresentados 

aos usuários de cada um dos sistemas de memória, para que sejam 

reunidos subsídios para análise das propostas e particularidades de 

cada ferramenta, bem como as aplicações específicas de cada uma.

Segmentação textual

A funcionalidade de um sistema de memória de tradução de-

pende em grande parte do modo como os textos de origem são 

segmentados e armazenados em conjunto com suas respectivas 

traduções para posterior recuperação e reaproveitamento. Para que 

possa ser processado por um sistema de memória, todo texto é divi-

dido em segmentos, cada um desses considerado a “menor unidade 

traduzível” pela ferramenta (Esselink, 2000). 

Sinais de pontuação, como ponto final, ponto e vírgula, parên-

teses, colchetes, pontos de interrogação e exclamação, servem para 

sinalizar ao sistema o início e o fim de um segmento. A constituição 

de um segmento não é rígida e pode ser formada por títulos, itens de 

uma lista, células de uma tabela e, com mais frequência, por frases.1 

Ao contrário da noção linguística de frase como “uma unidade de 

comunicação linguística, caracterizada como tal, do ponto de vista 

comunicativo – por ter um propósito definido” (Câmara Jr., 1977, 

p.122), a delimitação automática de uma frase pelas memórias obe-

dece exclusivamente aos sinais de pontuação de que cada sistema 

dispõe em seu programa de segmentação. 

Observa-se, pela própria definição de segmento como “menor 

unidade traduzível”, como a noção de segmentação é problemáti-

 1 Utilizo o termo “frase” como tradução de sentence em inglês, conforme consta 

no Dicionário de termos linguísticos, organizado por Maria Helena Mira 

Mateus e Maria Francisca Xavier (1992, v.1) e produzido pelo Instituto de 

Linguística Teórica e Computacional de Lisboa, Portugal. Esse termo tam-

bém é adotado em grande parte da literatura publicada em português do Brasil 

sobre as memórias de tradução, com exceção de Alves (2004), que emprega o 

termo “sentença”.
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ca para os sistemas. Isso porque o usuário-tradutor determina os 

sinais que o sistema deverá considerar para realizar a segmentação, 

em uma relação de exclusão e não de complementação. Assim, se 

o tradutor define que o sistema deva segmentar unidades a partir 

do sinal de ponto final, o sistema somente considerará esse sinal 

para a divisão dos trechos e para a comparação com o conteúdo da 

memória de tradução. 

A partir do sinal de pontuação predefinido, o sistema de me-

mória consegue destacar um determinado segmento do texto de 

origem e, se houver ocorrência coincidente no banco de dados, 

disponibilizar as possíveis correspondências ao tradutor, que pode 

optar por utilizá-las ou não. O tradutor pode modificar as regras de 

segmentação de início e fim de trechos, seja para forçar o sistema a 

segmentar trechos mais longos de texto, como parágrafos inteiros, 

seja para evitar que siglas e abreviaturas sejam segmentadas por 

conterem marcas de ponto final. Essa ação ocorre por comandos 

específicos de cada sistema durante a realização da tradução, não 

podendo ser configurados de antemão.

A segmentação em frases é a forma mais utilizada de preparar 

um texto para ser processado pela maioria dos sistemas de memó-

ria. Entretanto, existem propostas de sistemas que consideram o 

parágrafo como unidade para segmentação. Como explica Esselink 

(2000, p.363),

alguns editores passaram da segmentação baseada em frases para 

segmentação baseada em parágrafos. A segmentação de frases 

resultará em um maior número de correspondências totais (ou exa-

tas), mas elas devem ser sempre verificadas porque podem reque-

rer mudanças por razões contextuais, isto é, a frase anterior ou a 

seguinte. Quando se utiliza a segmentação baseada em parágrafos, 

o número de correspondências diminui, mas as correspondências 

totais de parágrafos geralmente não exigem revisão ou correção.

Esselink expõe a prioridade dos programas de segmentação 

como a de gerar correspondências bilíngues que, armazenadas na 
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memória, teriam maiores chances de reocorrerem em outros textos 

e, nesses casos, serem retomadas e aproveitadas em outros traba-

lhos. Assim concebida, a memória de tradução passa a ser um banco 

de dados de pares de segmentos de texto de origem e de destino. 

Juntamente com os segmentos de origem e de destino, os sis-

temas de memórias de tradução armazenam informações específi-

cas, conhecidas como atributos. Os atributos podem incluir dados 

como a data de criação de uma unidade de tradução, o nome do 

usuário que a criou, o cliente ou o projeto de tradução para o qual 

a memória foi formada e outros detalhes cuja função seria auxiliar 

a manutenção do banco de dados e a busca de uma memória espe-

cífica por meio dos programas de filtros com os quais todo sistema 

conta.

Como já mencionado, a memória pode ser construída pelo re-

curso de segmentação no momento em que o tradutor estiver utili-

zando a ferramenta para traduzir um arquivo. Sempre que termina 

a tradução de um segmento do texto de origem, o tradutor automa-

ticamente salva na memória a unidade de tradução formada com o 

mesmo comando que aciona para passar para o próximo segmento. 

Os segmentos já traduzidos ficam “protegidos” por marcadores 

(tags) que indicam o início e o fim de cada período e contêm infor-

mações sobre a formatação do trecho demarcado. Todos os siste-

mas de memória recomendam que esses marcadores nunca sejam 

modificados ou editados para que não haja incompatibilidade entre 

o segmento original e aquele traduzido ou, como será abordado 

mais adiante, durante o processo de exportação de arquivos. Em 

agências de tradução, a delimitação dos segmentos de um texto é 

realizada por programas especiais de preparo de documentos. Nes-

ses casos, os marcadores são inseridos para delimitar os segmentos 

de um texto antes do envio para os tradutores designados, que são, 

em geral, orientados para seguirem as demarcações fixadas. A se-

guir tem-se um exemplo de demarcação, pelo sistema Wordfast, de 

um segmento do texto de origem e o segmento recuperado da me-

mória, que sinaliza um grau de correspondência de 80%, conforme 

indica a marcação “80” entre os segmentos:
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{0>Se, por um lado, a agricultura ainda mostra reflexos das difi-

culdades que caracterizam a atividade nos últimos anos, o setor 

sucroalcooleiro mostra-se em plena expansão, mesmo conside-

rando o atual momento ruim de preços do açúcar, que influencia 

negativamente os preços do álcool.<}80{>If, on the one hand, 

agriculture still shows signs of the difficulties that have characteri-

zed the activity in the past years, the sugar and ethanol sector is in 

full expansion, even considering the current moment of low sugar 

prices.<0}2

Em geral, quando um texto é enviado ao tradutor já segmentado 

e, muitas vezes, parcialmente traduzido a partir da memória do 

cliente ou da agência que contrata os serviços de tradução, o tradu-

tor é orientado para que mantenha a estrutura demarcada do texto e 

trabalhe somente na edição e revisão do segmento parcialmente tra-

duzido. Nesses casos, a remuneração para segmentos parcialmente 

traduzidos é mais baixa, uma vez que se considera que não haveria 

modificações consideráveis a serem feitas. Embora o sistema apon-

te o grau de correspondência entre os segmentos, ele não sinaliza 

quais as palavras ou os trechos faltantes ou diferentes, cabendo ao 

tradutor comparar e analisar as modificações a serem feitas. No 

exemplo anterior, o tradutor acrescentaria a tradução do trecho do 

texto de origem “que influenciaria negativamente os preços do ál-

cool”, em inglês, “which negatively influences ethanol prices”. Nota-

-se que esse trabalho de identificação das diferenças pode tomar 

um tempo considerável do tradutor, que necessita ler e comparar 

os segmentos antes de realizar a tradução que falta. Esse trabalho 

de análise textual não é remunerado, uma vez que se considera que 

o tradutor teria somente que completar, em casos de omissão, ou 

“substituir” trechos diferentes.

Além de organizar as unidades de tradução a serem armazena-

dos no banco de dados da memória, o recurso da segmentação exibe 

 2 O sistema Wordfast tem por default a marcação em cor magenta. Utilizou-se 

nesse exemplo a cor cinza para visualização.
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todo o texto a ser traduzido, evitando os saltos que às vezes ocorrem 

em trabalhos de tradução sem o auxílio dessas ferramentas.

Outra maneira de constituir uma memória de tradução é pelo 

recurso de alinhamento de textos.

Alinhamento textual

O alinhamento é uma operação automática realizada pelos sis-

temas de memórias que compara um texto de origem e sua tra-

dução para buscar, nos dois textos, os segmentos considerados 

correspondentes e os dispõe lado a lado como unidades de tradu-

ção. Esse é um procedimento a que os tradutores recorrem para 

aproveitarem textos anteriormente traduzidos sem o auxílio dos 

sistemas de memória e seus respectivos textos de origem. Todos 

os sistemas analisados apresentam o recurso de alinhamento, uma 

tarefa que, segundo Nogueira e Nogueira (2004, p.33), “só vale a 

pena empreender em casos de atualização de textos para os quais já 

se tem uma boa tradução”. Um dos casos que os autores conside-

ram válidos para a realização do alinhamento envolve a atualização 

de manuais técnicos. Conforme explicam, no lançamento de uma 

nova versão de um produto, os textos dos manuais em geral apre-

sentam mais acréscimos ao seu extenso conteúdo do que modi-

ficações consideráveis na versão anterior, um fato que favorece o 

reaproveitamento da tradução anterior com o uso do recurso de 

alinhamento.

A primeira condição para que dois textos, um de origem e sua 

respectiva tradução, sejam alinhados é que ambos estejam em for-

mato digital. Os trechos segmentados desses textos são exibidos 

lado a lado ao tradutor. A segmentação textual é um processo bas-

tante complexo e, sendo automático, podem ocorrer erros no pa-

reamento, uma vez que o sistema sempre busca a correspondência 

biunívoca entre os segmentos. Caberá, então, ao tradutor realizar 

a revisão dos segmentos alinhados, adequando seu pareamento de 

modo manual com os recursos de que cada sistema dispõe.

Miolo_Etica_profissional_na_traducao_assistida_(GRAFICA).indd   86Miolo_Etica_profissional_na_traducao_assistida_(GRAFICA).indd   86 15/03/2016   17:11:0815/03/2016   17:11:08



ÉTICA PROFISSIONAL NA TRADUÇÃO ASSISTIDA POR SISTEMAS DE MEMÓRIAS  87

O tempo necessário para a realização do alinhamento e a eficácia 

do processo dependem diretamente da semelhança entre as estrutu-

ras do texto de origem e da tradução. Quanto mais o texto de origem 

e sua tradução se aproximarem estruturalmente, melhores serão os 

resultados. O procedimento de alinhamento automático não é capaz 

de lidar com casos em que houve inversão das frases ou parágrafos 

no texto traduzido ou outras modificações na estrutura da tradução.

Embora o alinhamento textual constitua uma alternativa para 

tradutores servirem-se de trabalhos anteriores, o processo apresen-

ta limitações que podem dificultar o trabalho. Uma delas consiste 

na marcação exata de início e fim de frase tanto no texto de origem 

como em sua tradução. Outra está na necessidade de haver corres-

pondência biunívoca entre as frases, o que restringe a liberdade da 

composição da tradução. 

No que diz respeito à delimitação de um segmento por sinais 

de pontuação, a marcação por ponto final pode ser limitante e, até 

mesmo, simplista quando se consideram construções, como títulos 

e subtítulos, que encerram um período sem, contudo, portar as 

marcações de finalização de segmentos predefinidas pelo sistema, 

como o ponto final, ponto e vírgula e os dois pontos. Ao comparar 

os diferentes sistemas de escrita da língua inglesa e do japonês ou 

chinês, por exemplo, Somers (2003, p.35) lembra que não somente 

seus sistemas de pontuação são distintos, como a própria noção do 

que constituiria uma “frase”.

Embora a maioria dos programas de alinhamento se oriente 

pelas mesmas marcações definidas para o processo de segmentação, 

ou seja, sinais de pontuação específicos (ponto final, ponto e vírgu-

la, dois pontos), é possível aplicar outras técnicas para o alinhamen-

to, como o reconhecimento de pares de palavras cognatas, números, 

siglas, marcas de formatação e outras formas de identificação que 

permitem ao programa de alinhamento comparar os dois textos e 

neles buscar características correspondentes. Esses recursos podem 

ser úteis em situações em que o tradutor realizou alguma inversão 

na tradução de uma frase do texto de origem ou quando deixou de 

traduzir algum trecho do original ou fez algum acréscimo à tradu-

ção por motivos específicos. 
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Para lidar com situações particulares, porém frequentes, como 

essas, Bowker (2002) e Somers (2003) recomendam o alinhamento 

manual, especialmente se o trabalho envolvido para organizar os 

pares bilíngues resultar em ganhos significativos ao tradutor, seja 

de tempo, seja de dados para referência e reutilização em trabalhos 

posteriores; afinal, como argumenta Bowker (2002, p.111),

o benefício principal de uma memória de tradução é permitir aos 

tradutores reutilizar traduções anteriores; entretanto, para que pos-

sam fazer isso, a memória deve realmente conter traduções ante-

riores, e quanto maior o volume de textos na memória, maiores as 

chances de que segmentos idênticos ou semelhantes serão encon-

trados para reuso em novas traduções. O alinhamento pós-tradu-

ção permite aos tradutores “avolumar” suas memórias e, assim, 

aumentar as probabilidades de conseguirem uma correspondência. 

A fim de garantir que as unidades armazenadas na memória ofe-

receram chances de reaproveitamento, o trabalho de revisão do ali-

nhamento, tanto automático como manual, é indispensável mesmo 

em situações em que texto de origem e tradução apresentem estrutu-

ras consideradas bastante semelhantes. Uma vez que a maior parte 

dos sistemas baseia-se também na contagem de caracteres de cada 

frase ou período demarcado por sinais de pontuação, eles pressu-

põem, quase sempre, que “frases longas dão origem a traduções lon-

gas, e frases curtas originam traduções curtas” (Somers, 2003, p.37). 

Com base em minha experiência como tradutora, essa caracte-

rística dos sistemas pode gerar conflitos em situações de tradução 

em que se têm línguas consideradas mais prolíferas, como o portu-

guês do Brasil, e aquelas geralmente mais sintéticas, como o inglês. 

O alinhamento manual pode tomar mais tempo para ser realizado e 

dependerá muito do grau de semelhança de organização frasal entre 

o texto de origem e sua tradução.

A Figura 1 apresenta como as unidades de tradução são armaze-

nadas no banco de dados de um sistema de memória após o processo 

de alinhamento. As unidades de tradução encontram-se pareadas 

em colunas com os segmentos de origem e outra para aqueles de 

destino. Quando o tradutor seleciona uma unidade de tradução, ou 
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o sistema a identifica como semelhante a um segmento de outro tra-

balho, a unidade é distinguida em campos demarcados em azul, para 

o segmento de origem, e em verde para a tradução correspondente. 

Figura 1 – Unidades de tradução (português/inglês) alinhadas na memória de 

tradução do sistema Wordfast. Conforme informa a barra superior do sistema, 

essa memória contém 4.023 unidades de tradução.

Como mencionado, em alinhamentos de segmentos marcados 

por sinais de pontuação, a busca em geral restringe-se às demar-

cações que o sistema considera como início e fim de frase, uma vez 

que elas são consideradas as unidades de tradução. 

Há também outra abordagem para alinhamento de textos, a qual 

se baseia no pareamento de textos de origem e suas traduções sem 

qualquer segmentação. Esses pares bilíngues de textos, conhecidos 

como bitextos, ampliam as possibilidades de pesquisas, uma vez 

que permitem a análise de diferentes extensões de trechos de texto.

O resultado da busca dos segmentos alinhados na memória de-

pende da maneira como o sistema analisa as correspondências entre 

as unidades de tradução armazenadas e os novos segmentos que 

compõem um novo trabalho de tradução. Os diferentes graus de 

correspondência entre segmentos pareados serão abordados no 

item a seguir.
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Correspondência textual

A capacidade de um sistema de memória de tradução em com-

parar um segmento a ser traduzido com todo o repertório termino-

lógico armazenado em seu banco de dados depende do modo como 

essa ferramenta realiza a operação de correspondência [matching]. 

São várias as combinações de correspondências que um sistema 

pode fazer, sendo as mais comuns conhecidas como correspon-

dência exata ou total [exact or full match], correspondência parcial 

[fuzzy match] e correspondência terminológica [term match]. 

Os casos geralmente identificados pelos sistemas como corres-

pondência exata seriam aqueles em que o segmento do texto de 

origem é considerado idêntico, tanto linguisticamente como em 

termos de formatação, a um segmento armazenado na memória 

junto com a sua tradução. Quando é localizada na memória uma 

correspondência exata ao segmento de origem a ser traduzido, o 

sistema normalmente insere a tradução do segmento identificado 

diretamente no campo em que uma nova tradução será introduzida, 

dispensando o tradutor do trabalho de digitação. O tradutor é aler-

tado sobre o grau de correspondência entre o segmento de origem e 

aquele inserido por combinações de cores específicas e indicações de 

porcentagem do sistema de memória que estiver utilizando. Se não 

estiver de acordo com a sugestão a ele apresentada, o tradutor pode, 

nesse mesmo momento, descartá-la e inserir no mesmo campo outra 

tradução para o segmento. O exemplo a seguir apresenta a ocorrên-

cia de correspondência exata recuperada pelo sistema de memória 

Wordfast e inserido automaticamente no campo da tradução. Logo 

acima da caixa de inserção da tradução, tem-se a informação de que 

se trata de uma correspondência considerada “exata”, ou seja, 100%:

Eles apresentam deficiência de fósforo e potássio.

They present deficiency in phosphorus and potassium.

Mesmo que o sistema indique a recuperação de um segmento 

100% correspondente, alterações podem ser necessárias no novo 

texto traduzido que geralmente faz parte de um novo contexto, que, 

Miolo_Etica_profissional_na_traducao_assistida_(GRAFICA).indd   90Miolo_Etica_profissional_na_traducao_assistida_(GRAFICA).indd   90 15/03/2016   17:11:0915/03/2016   17:11:09



ÉTICA PROFISSIONAL NA TRADUÇÃO ASSISTIDA POR SISTEMAS DE MEMÓRIAS  91

por sua vez, tece novas relações entre as palavras que dele fazem 

parte. Nesse caso analisado, há a questão do gênero gramatical, 

que não é identificado pelo sistema, cabendo ao tradutor adequar 

a tradução do pronome pessoal they em inglês por eles ou elas em 

português do Brasil de acordo com o contexto.

Para Bowker (2002, p.97), todo o texto deve ser examinado pelo 

tradutor ao aceitar a sugestão oferecida pelo sistema, principalmen-

te porque

embora um segmento possa ser idêntico, os tradutores preocu-

pam-se com a tradução de textos completos em vez de segmentos 

isolados, então é importante ler a tradução proposta em seu novo 

contexto para ter certeza de que está estilisticamente adequada e 

semanticamente correta. 

A autora chama a atenção para o fato de o sistema não ter con-

dições de garantir a conformidade de um segmento por ele iden-

tificado como exato e recuperado da memória com o contexto do 

qual passa a fazer parte no novo trabalho de tradução. Um exemplo 

bastante frequente estaria na tradução de homônimos que podem 

ser apontados pelo sistema como a tradução apropriada para um 

segmento quando considerado isoladamente, mas, em seu novo 

contexto, essa ocorrência pode ser indevida. Na memória utilizada 

para ilustrar essa análise, com unidades de tradução específicas da 

agroindústria de cana-de-açúcar, tem-se a ocorrência do homônimo 

em inglês truck que, de acordo com o Webster’s Encyclopedic Una-

bridged Dictionary of the English Language (1994, p. 1.501), pode se 

referir a: (1) a powerful motor-driven vehicle with large, heavy treads, 

used for pulling farm machinery, other vehicles, etc.; ou a (2) a short 

truck with a body containing only a cab for the driver used to haul de-

tachable trailers.3 A tradução para o português do Brasil nesse con-

texto seria, respectivamente, (1) trator; ou (2) cavalo mecânico. A 

 3 “um veículo motorizado possante com grandes e pesadas bandas de rodagem 

utilizado para puxar maquinário agrícola, outros veículos etc.; (2) um cami-

nhão curto com um corpo contendo somente uma cabina para o motorista e 

utilizado para rebocar reboques destacáveis.”
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adequação da opção de tradução dependerá da leitura feita pelo tra-

dutor da situação em que o homônimo ocorre, visto que, no mesmo 

setor da agroindústria canavieira, os dois termos são cabíveis. No-

vamente, o “segmento isolado”, conforme recuperado da memória, 

pode ser insuficiente para garantir a adequação da tradução. 

Os sistemas de memórias de tradução consideram que uma cor-

respondência é total quando o novo segmento de origem difere 

daquele armazenado na memória somente em termos de elemen-

tos considerados variáveis, conhecidos como “colocáveis”. Esses 

elementos abrangem números, datas, nomes próprios, medidas e 

outras ocorrências que requerem alguma modificação durante a 

tradução. Um exemplo está na forma como a data é indicada em in-

glês, pela ordem mês/dia/ano, ao passo que em português indica-

-se como dia/mês/ano. Essas variações, na maioria das vezes, não 

afetam a tradução recuperada, que pode ser editada pelo tradutor. 

O código de cores para correspondências consideradas exatas ou 

totais pelo sistema é o mesmo; portanto, ainda que o sistema in-

dique 100% de correspondência entre dois segmentos, o usuário 

é orientado pelos manuais a revisar especialmente as correlações 

entre os colocáveis, editando-os, se for o caso.

Um trabalho mais extenso de revisão e edição é necessário quan-

do o sistema recupera correspondências consideradas parciais, ou 

segmentos do texto de origem identificados como semelhantes 

àqueles armazenados na memória. Os sistemas de memórias ana-

lisados não trazem marcas para chamar a atenção do tradutor para 

as áreas que necessitam ser editadas antes que a tradução proposta 

seja integrada ao novo texto alvo, mas somente marcam os campos 

de inserção da tradução em cores diferentes, segundo o índice de 

semelhança entre o segmento atual e aquele recuperado da memó-

ria. Substituições, apagamentos, adições e outras alterações não 

são identificadas pelo sistema, cabendo ao tradutor identificar os 

trechos ou as palavras alteradas.

O grau de semelhança entre dois segmentos considerados par-

cialmente correspondentes pode variar de 1% a 99%, conforme ajus-

tado pelo tradutor ao fazer as configurações iniciais na memória a 

cada novo trabalho de tradução. Se o tradutor desejar identificar 
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segmentos na memória com reduzidas diferenças com relação ao seg-

mento a ser traduzido, o limiar de sensibilidade para recuperação de 

um segmento seria ajustado ao maior índice possível, por exemplo, 

um mínimo de 95% de semelhança entre os segmentos. Essa confi-

guração fará que o sistema recupere somente os segmentos que con-

siderar possuir mínimas variações em relação ao novo segmento de 

origem. A desvantagem dessa configuração seria a de que o sistema 

pode deixar de recuperar correspondências parciais que poderiam 

ser úteis ao tradutor após a devida revisão e adequação. Por outro 

lado, se o limiar de sensibilidade do sistema for configurado para 

recuperar correspondências com um índice de semelhança em torno 

de 10% ou 15%, o sistema pode acabar apresentando sugestões pouco 

úteis ao tradutor, normalmente identificadas com base em coinci-

dências de emprego de artigos ou preposições. 

A fim de evitar que o sistema descarte opções possivelmente 

proveitosas ou forneça sugestões que requeiram demasiado tempo 

de revisão, a maior parte dos tradutores trabalha com índices em 

torno de 60% a 75% de semelhança para traduções especializadas, 

ou mantêm o default do sistema. Nos casos em que o sistema en-

contra mais de um segmento semelhante em sua memória, todas as 

opções são apresentadas ao tradutor, sempre elencadas do mais ao 

menos semelhante ao segmento de origem a ser traduzido, e visuali-

zadas por comandos específicos disponibilizados em cada sistema.

A correspondência terminológica, por sua vez, é identificada 

pelo sistema quando, nas configurações iniciais, são habilitados 

glossários ou bases terminológicas bilíngues para que o sistema 

utilize também esses recursos de pesquisa na busca por correspon-

dências. Essa busca corresponde basicamente a uma consulta a um 

glossário ou dicionário eletrônico, que pode ter sido integrado ao 

sistema, tornando-se um recurso de pesquisa proveitoso nos casos 

em que o sistema não identifica correspondências entre segmentos 

em sua memória.

Os glossários elaborados como fonte de busca e recuperação ter-

minológica pelas memórias de tradução apresentam características 

particulares em relação àqueles utilizados especificamente como 
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fonte de pesquisa e que, com frequência, reúnem itens lexicais de 

diferentes áreas de especialidade. O principal atributo dos glossá-

rios para uso em sistemas de memórias seria o de que agregam tam-

bém termos que seriam considerados corriqueiros (como meses do 

ano) e que raramente constariam em um glossário para consulta em 

tradução. Para os tradutores Nogueira e Nogueira (2004), a vanta-

gem de organizar essas informações em glossários estaria no fato 

de elas serem automaticamente inseridas pelo sistema no campo da 

tradução, desobrigando o tradutor do trabalho de digitação. Com 

essa finalidade em vista, expressões recorrentes em textos de uma 

determinada área, como a expressão “in accordance with generally 

accepted accounting principles”,4 cuja tradução, segundo os tradu-

tores mencionados, seria padronizada na área de contabilidade no 

português brasileiro, deveria constar no glossário a fim de poder ser 

inserida na tradução com um único toque.

A determinação do grau de correspondência entre um termo ou 

segmento armazenado na memória e um novo termo ou segmento 

a ser traduzido é expressa em porcentagem, porém a maneira como 

esse cálculo é realizado não é informada aos usuários de nenhum 

dos sistemas estudados. Os manuais dos sistemas de memória ana-

lisados revelam unicamente que as pesquisas para determinação de 

correspondências bilíngues são realizadas com o auxílio de algorit-

mos de busca, que comparam o novo texto com o banco de dados, 

com a finalidade de localizar unidades de tradução idênticas ou 

semelhantes ao segmento de origem sendo traduzido. 

Segundo Somers (2003), o atributo mais importante das memó-

rias de tradução seria sua capacidade de combinar uma frase a ser 

traduzida com o conteúdo armazenado no banco de dados. Toman-

do seus estudos sobre projetos de sistemas de memórias, Somers 

explica que em todos os sistemas, a busca por correspondentes 

seria baseada no grau de “semelhança da série de caracteres” que 

formam uma palavra, não existindo nenhum componente de aná-

lise semântica dos segmentos. O conceito de comparação de séries 

 4 “de acordo com os princípios geralmente aceitos de contabilidade”.
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de caracteres é a mesma fórmula aplicada em corretores ortográfi-

cos, sendo também conhecida como “Distância de Levenshtein”, 

em referência ao matemático russo que a desenvolveu. A referida 

distância entre caracteres representaria “uma medida do número 

mínimo de inserções, apagamentos e substituições necessárias para 

modificar uma sequência de letras em outra” (Somers, 2003, p.38). 

Uma pequena distância na edição entre duas séries de letras seria 

indicativa da semelhança entre elas. 

Na literatura sobre memórias de tradução, a comparação de 

séries de caracteres tem sido uma medida útil para avaliação da uti-

lidade das correspondências propostas por sistemas de memórias. 

Gow (2006), por exemplo, propõe uma metodologia avaliativa para 

comparação de duas abordagens de busca e recuperação em dois 

bancos de dados de memórias de tradução formados por unidades 

de tradução e por bitextos. A pesquisadora aplica o conceito da 

Distância de Levenshtein para avaliar a utilidade das correspon-

dências sugeridas por sistemas de memória, conforme determina 

o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos Estados Unidos. 

Por outro lado, questiona a validade de uma fórmula matemática 

para identificar a semelhança entre dois segmentos e defende a 

capacidade humana de determinar se um segmento apontado como 

correspondente pelo sistema é adequado para uso na nova tradução. 

A defesa de Gow (2006) reforça a indispensabilidade da revisão 

minuciosa de um segmento recuperado e de sua avaliação no novo 

contexto de que fará parte, ainda que o sistema designe uma ocor-

rência de tradução como correspondente exata daquela recuperada. 

Diante dessa necessidade, acredito ser justa e indispensável a remu-

neração do trabalho de leitura e adequação, quando necessária, feito 

pelo tradutor em correspondências exatas.

Conforme será detalhado na análise dos principais recursos des-

critos nos manuais do usuário dos sistemas de memórias Wordfast, 

Trados e Transit, essas ferramentas são projetadas de modo a fun-

cionarem independentemente das línguas de origem e de tradução 

com as quais lidam. Os recursos disponíveis nesses sistemas de 

memórias analisam, segmentam e comparam trechos do texto de 
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origem e de suas traduções, sempre por meio de regras progra-

máveis que visam exclusivamente à obtenção de resultados que 

dinamizem a produção do tradutor, que pode escolher reaproveitar 

as sugestões da memória na reconstrução do texto em outra língua.

Traduzindo com os sistemas de memórias de 
tradução Wordfast, Trados e Transit

A análise dos principais recursos dos sistemas de memória Wor-

dfast, Trados e Transit é apresentada de acordo com as etapas nas 

quais o trabalho do tradutor se organiza com o uso dessas ferra-

mentas. Essa disposição visa compor um quadro com os principais 

meios utilizados pelo tradutor em um trabalho ou projeto de tradu-

ção elaborado com o auxílio das memórias.

As ações exigidas antes, durante e após o trabalho de tradu-

ção executado com o auxílio de sistemas de memórias podem ser 

abordadas em três fases: as configurações da memória e preparo 

do texto de origem no estágio de pré-tradução, a elaboração do 

texto traduzido na etapa de tradução, e os trabalhos de revisão e 

atualização do banco de dados da memória durante a fase entendida 

como pós-tradução. 

As tarefas desenvolvidas na fase de pré-tradução são essenciais 

para o bom desempenho do sistema. Nessa etapa são feitas as confi-

gurações iniciais da memória com a qual se vai trabalhar e o texto de 

origem é preparado para a tradução. As configurações envolvem, 

por exemplo, a seleção do arquivo que contém o banco de dados 

que será utilizado para a pesquisa terminológica ou a criação de um 

novo arquivo, a ser utilizado para armazenar as novas unidades de 

tradução formadas. 

Em trabalhos extensos executados por diversos tradutores, uma 

situação bastante comum na indústria da localização, há o recurso 

opcional de análise do material de origem executada pelas memó-

rias durante a fase designada pré-tradução. Ao decompor o texto de 

origem, esse recurso faz um levantamento do número de palavras e 
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de repetições do texto, que são informações relevantes para a ela-

boração de estimativas de custo e prazo para execução do trabalho. 

Pelo recurso de análise, também é possível calcular o número de 

ocorrências do texto a ser traduzido que sejam total ou parcialmente 

coincidentes com as informações terminológicas e fraseológicas 

armazenadas no banco de dados da memória e que serão passíveis 

de reaproveitamento. A avaliação do texto de origem com o uso do 

recurso de análise pode ajudar a determinar que tipos de ganhos de 

produtividade o sistema de memória proporcionará.

Ainda durante a etapa de análise e preparo do texto de origem, 

é possível utilizar recursos dos sistemas de memória para efetuar 

a pré-tradução desse material. Com base no conteúdo dos bancos 

de dados da memória, o sistema é capaz de traduzir automatica-

mente os termos ou trechos de texto coincidentes com o conteúdo 

da memória, deixando na língua de origem as ocorrências não con-

cordantes. Essa operação pode ser feita em um ou mais arquivos 

simultaneamente antes do início do trabalho de tradução e sem 

a interferência do tradutor durante o processo. O tradutor, ou a 

agência de tradução, atuaria somente na definição do grau de cor-

respondência a ser considerada pelo sistema para substituição dos 

segmentos (100% para correspondências exatas e de 0 a 99% para 

correspondências parciais). Outra possibilidade apresentada pela 

maior parte dos sistemas para a tarefa de pré-tradução seria a inte-

gração de programas de tradução automática. 

Na etapa de tradução, o tradutor trabalha com o texto de origem 

pré-processado pelo sistema de memória, o que significa que ele 

será traduzido conforme segmentado e, sempre que praticável, com 

partes pré-traduzidas pelo sistema. Os termos ou trechos de ori-

gem pré-traduzidos são apresentados ao tradutor juntamente com 

aqueles mantidos na língua de origem por não constarem no banco 

de dados da memória ou, quando utilizada a tradução automática, 

por não terem sido traduzidos pelo programa utilizado. Os termos 

ou segmentos pré-traduzidos podem ser mantidos ou modificados 

durante a tradução, entretanto, qualquer trabalho de edição de pré-

-traduções requer autorização, já que, em casos de projetos em que 
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atuam vários tradutores, a utilização e a padronização terminoló-

gica são controladas por gerentes de terminologia, e o tradutor, em 

geral, não tem autonomia para realizar as mudanças que desejar. 

Nessas condições, seu trabalho limita-se a traduzir os segmentos 

novos, para os quais o sistema não encontrou correspondência e 

revisar os segmentos parcialmente traduzidos e com indicação de 

grau de correspondência inferior a 100%. 

Os trabalhos da etapa de pós-tradução dependerão do tipo de 

projeto e dos recursos disponibilizados pelo sistema de memória 

utilizado, mas envolvem, basicamente, a revisão e a atualização 

do banco de dados da memória de tradução. O tradutor freelance, 

nessa etapa, realiza a revisão da tradução e tem a oportunidade de 

incrementar sua memória de tradução. Se ele presta serviços a uma 

agência, sua produção também incrementará o banco de dados da 

contratante de seus serviços. 

Já em grandes projetos de tradução, todas as etapas exigem 

atenção especial e sintonia entre os tradutores envolvidos no pro-

cesso, sendo essencial que o gerente de projetos confira e atualize 

regularmente as respectivas memórias de tradução. A designação 

de uma pessoa responsável pelo controle do banco de dados seria 

uma forma de garantir a padronização terminológica do projeto em 

questão e de evitar que inconsistências terminológicas se multipli-

quem rapidamente, uma vez que todos os dados terminológicos são 

compartilhados em tempo real por todos os tradutores envolvidos 

em um projeto.

Uma situação possível quando tradutores usam o mesmo banco 

de dados em um projeto de tradução ocorre quando há mais de 

uma opção de tradução para um mesmo termo ou trecho de texto 

de origem e que acabam sendo armazenadas no banco de dados 

sem a devida contextualização, gerando confusões com a troca de 

informações terminológicas entre tradutores. Essa ocorrência pode 

levar ao emprego inadequado de terminologia, interferindo no tra-

balho de tradução como um todo. 

Os recursos apresentados a seguir oferecem uma introdução 

ao funcionamento e ao uso das memórias de tradução Wordfast, 
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Trados e Transit especificamente nas etapas de pré-tradução, em 

que se determina o funcionamento do sistema e o índice de recupe-

ração de segmentos, e a de pós-tradução, fase em que a revisão e a 

atualização do banco de dados são realizadas. 

Os três sistemas analisados podem ser divididos em dois grupos, 

formados segundo as características compartilhadas por esses siste-

mas: um grupo formado pelos sistemas Wordfast e Trados, cujos 

bancos de dados salvam os segmentos de origem e sua tradução 

como uma Unidade de Tradução (UT), e outro grupo, representa-

do pelo sistema Transit, que não salva segmentos e suas traduções 

em um banco de dados, mas permite que, a cada trabalho de tra-

dução, sejam reunidos e incorporados textos de origem e suas tra-

duções ao sistema como material de consulta e referência de busca 

memória. Os dois diagramas seguintes ilustram a organização dos 

sistemas de memória Wordfast e Trados Translator’s Workbench e 

Transit, respectivamente.

Diagrama 1 – No Wordfast e no Trados Translator’s Workbench, os segmentos 

do texto de origem e suas traduções são pareados e salvos como unidades de 

tradução no banco de dados do sistema.

Fonte: Wordfast e Trados: modelo banco de dados.
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O modelo anterior representa a forma mais comum de organiza-

ção dos sistemas de memórias disponíveis na contemporaneidade. 

O banco de dados da memória é consultado a cada segmento a ser 

traduzido. Quando são identificadas semelhanças entre o segmento 

de origem e aquele armazenado no banco de dados, a tradução ar-

mazenada para aquele segmento é imediatamente apresentada ao 

tradutor para reaproveitamento no trabalho em desenvolvimento. 

Ao concluir a tradução de um segmento, o tradutor, com o mesmo 

comando utilizado para fechar o campo traduzido e passar para 

o próximo, envia o par bilíngue formado para ser armazenado no 

banco de dados, habilitando-o para reutilizá-lo em seguida. 

Diagrama 2 – No Transit, uma memória de referência, formada a partir do 

pareamento de textos de origem e de suas traduções, é gerada para cada projeto 

de tradução. 

Fonte: Transit: modelo referência.

Os sistemas que criam uma memória de tradução de referência 

permitem ao tradutor selecionar os arquivos que serão consultados 

pelo sistema a cada projeto. Essa seleção é realizada na etapa de pré-

-tradução, em que são feitas as configurações do sistema específicas 

para o trabalho a ser iniciado, com a seleção dos arquivos que servi-

rão de base para pesquisa e recuperação de segmentos identificados 

como semelhantes. A memória de referência não salva os textos que 

a compõem em um arquivo único, mas possui meios de construir 

relações entre esses textos e os segmentos que formam o arquivo a 
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ser traduzido. A consulta de um segmento nos arquivos armazena-

dos na memória permite ao tradutor considerar o contexto em que 

o texto se insere, o que pode conferir-lhe maior segurança ao optar 

pelo reaproveitamento de alguma sugestão da memória. 

Uma possível desvantagem de sistemas que formam a memória 

tradução para cada tradução estaria na necessidade de o tradutor 

identificar os arquivos que poderão ser úteis para um determinado 

trabalho, uma tarefa a mais que exige organização dos arquivos que 

serão usados como referência. Já os sistemas que compilam bancos 

de dados definitivos trazem de antemão todo o conjunto de unida-

des de tradução formadas a partir de trabalhos anteriores, bastando 

ao tradutor indicar ao sistema a memória a ser consultada, a qual 

se encontra em formato de arquivo com extensão .txt. Além disso, 

conforme será apresentado, a consulta à memória de referência do 

Transit não é um procedimento simples, exigindo o domínio de 

uma série de comandos para análise dos textos de referência.

Outra característica que diferencia o Wordfast e o Trados do 

sistema Transit é identificada na interface de trabalho que essas fer-

ramentas apresentam. O aproveitamento dos recursos oferecidos 

pelas memórias é possibilitado pela integração entre o tradutor e a 

interface de cada sistema, esta entendida, segundo o Dicionário de 

informática, da Microsoft Press (1998, p.436), como um programa 

que interage com o usuário podendo ser “uma interface de linhas 

de comandos, uma interface baseada em menus ou uma interface 

gráfica com o usuário”.

Os sistemas Wordfast e Trados utilizam o ambiente do Micro-

soft Windows e possuem interfaces gráficas com comandos fixa-

dos no processador de texto no aplicativo do processador de textos 

Word. O texto traduzido mantém a formatação original quando 

armazenado na memória, preservando marcações de espaçamento 

e de fontes, por exemplo. Essa configuração apresenta a vantagem 

de não requerer que o tradutor importe o texto de origem para o 

sistema de memória, e nem tenha de exportar a tradução final para 

um processador de textos para o trabalho de revisão e edição. To-

davia, trabalhos salvos em arquivos com formatos não legíveis pelo 
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aplicativo do Word necessitam ser convertidos, em geral, por filtros 

específicos para esse fim e que acompanham os sistemas que traba-

lham com esse processador de textos.

O sistema de memória Transit, por sua vez, possui uma interface 

com editores de texto próprios e que operam no interior do siste-

ma operacional do Windows, conforme especificado no manual 

do usuário. A tradução é realizada em um ambiente de trabalho 

próprio do software, para a qual o texto original é importado antes 

do início da tradução. A cada novo projeto de tradução, o tradutor 

necessita realizar algumas configurações necessárias para operar o 

sistema, incluindo a escolha das línguas de trabalho, a indicação 

dos arquivos que serão utilizados como referência para pesquisa e 

reutilização, e o estabelecimento das regras de segmentação para 

o trabalho a ser executado. Essas configurações serão tratadas em 

detalhes no item de introdução à memória Transit.

Cada sistema de memória trata os arquivos de origem de modo 

próprio, por meio de filtros específicos de cada sistema. Os filtros 

atuam durante o procedimento de importação de textos e têm a fun-

ção de converter o formato do documento de origem em um outro 

que seja legível pelo sistema, mantendo as configurações originais 

intactas, ainda que não visíveis ao tradutor. Eles oferecem também a 

possibilidade de armazenar arquivos com extensão .tmx (translation 

memory exchange), um formato de arquivos intercambiável entre 

memórias diferentes, que determina o modo como os segmentos de 

um texto são definidos e alinhados nas memórias, possibilitando a 

transferência de um arquivo para sistemas que admitem esse padrão. 

Essa extensão permite, por exemplo, que uma memória de tradução 

criada pelo sistema Trados (ou, até pelo Transit) seja importada para 

uso no Wordfast e vice-versa sem perder ou distorcer as informações.

Os filtros também possibilitam o intercâmbio de arquivos, 

como textos, tabelas e bancos de dados, entre clientes e tradutor. 

Terminado o trabalho de tradução, eles restauram o formato origi-

nal do arquivo, tornando possível a entrega do texto traduzido no 

formato em que ele foi enviado na origem. O uso de filtros pode ser 

eficaz especialmente do ponto de vista econômico e de desempe-
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nho, pois dispensam o tradutor do investimento em vários sistemas 

de preferência de diferentes clientes. Traduzir utilizando sempre 

a mesma interface constitui um benefício para a produtividade na 

medida em que desobrigaria o tradutor de constantemente reapren-

der ou relembrar as funções e as diversas teclas de atalhos dos vários 

sistemas de memórias comercializados.

A seguir são apresentadas as principais funções dos sistemas 

Wordfast, Trados e Transit, respectivamente. A análise dos recursos 

de cada ferramenta segue a organização do trabalho de tradução 

proposta nos manuais de usuário de cada sistema: para o Wordfast, 

o Wordfast User Manual (1999-2006); para o Trados Translator’s 

Workbench, o Translator’s Workbench User Guide (2006); e para o 

Transit, o Transit XV User’s Guide (2005).

A tradução com o Wordfast – recursos de tradução 
agregados ao processador de textos do tradutor

O Wordfast é descrito por seu manual como um “programa de 

tradução auxiliado por computador” (CAT program) que agrega 

dois recursos tecnológicos: a segmentação e a memória de tradução. 

Em sua concepção, o Wordfast não seria caracterizado como um 

arquivo executável propriamente dito (uma vez que não apresenta 

a extensão .exe), mas seria considerado um template ou uma “más-

cara” que, de acordo com o Dicionário de informática, da Microsoft 

Press (1998, p.709), oferece um conjunto de teclas especiais e uma 

combinação de comandos de teclado desenvolvidos especialmente 

para auxiliar o trabalho de tradução, com vistas a aumentar a con-

sistência terminológica e a produtividade do tradutor. O Trados, 

apresentado na próxima seção, possui a mesma característica.

Desenvolvido pelo engenheiro e tradutor francês Yves Cham-

pollion, o Wordfast foi concebido para operar como um recurso de 

teclas específicas a partir de comandos em uma barra de ferramen-

tas instalada no aplicativo do Word. A opção de utilizar o Word 

como base deveu-se ao fato de ser esse o programa utilizado pela 
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maioria dos profissionais, o que facilita o aprendizado e a utilização 

da ferramenta. Assim, trabalhos em arquivos em HTML ou em 

formatos PowerPoint, Excel ou Access, compatíveis com o formato 

do Word, são transferidos para esse para a tradução com o Wordfast 

e automaticamente restituídos aos seus formatos originais no de-

correr do trabalho, na maioria das vezes, preservando as configu-

rações do texto original, sem que o tradutor necessite reformatar 

o material traduzido. A Figura 2 apresenta uma demonstração da 

interface do Wordfast em execução no Word:

Figura 2 – Interface do sistema de memória Wordfast. A barra de ferramentas, 

cujos ícones acionam funções específicas do sistema, fixa-se no processador de 

textos do processador de textos Word.

A interface do sistema Wordfast apresenta um trabalho de 

tradução em execução e composto por um campo com o texto de 

origem (com o segmento do texto de origem) e um campo para a 

inserção da tradução, nesse caso, em verde. As correspondências 

consideradas idênticas pelo sistema são marcadas em verde, como 

nesse exemplo recuperado da memória e considerado pelo sistema 

como sendo 100% coincidente com o trecho do texto de origem a ser 

traduzido. As correspondências parciais, por sua vez, são exibidas 
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em amarelo, e, nos casos em que o sistema não recupera nenhuma 

informação da memória, o campo é exibido em cinza claro.

Observam-se também na Figura 2 os marcadores de início e 

fim de um termo (Introdução) e de trechos de texto segmentados 

pelo sistema. Entre esses marcadores são indicados os graus de 

semelhança entre o termo ou trecho de origem e sua respectiva 

tradução. Os trechos assim demarcados são armazenados na me-

mória de tradução como unidades de tradução. De acordo com o 

manual do usuário, o Wordfast tem capacidade de armazenagem de 

quinhentas mil unidades de tradução, com a possibilidade de um 

incremento de capacidade de outros duzentos milhões de unidades 

com a instalação do complemento Wordfast Server. 

Na etapa de pré-tradução, o sistema Wordfast requer a seleção 

dos arquivos de memórias a serem consultados pelo sistema. Esses 

arquivos contêm o banco de dados compilado em formato .txt e 

são, geralmente, nomeados segundo as direções da língua de origem 

para a língua alvo, a fim de orientar a consulta da memória pelo 

sistema. A cada novo trabalho de tradução, o tradutor pode criar 

um novo arquivo para a memória ou selecionar uma memória exis-

tente e com a qual trabalhará, ou seja, um arquivo no qual o sistema 

realizará a pesquisa terminológica e para onde serão enviadas as 

unidades de tradução produzidas a partir do trabalho desenvolvido. 

O comando Reorganise [reorganizar] exibido na Figura 3 realiza 

a inversão da direção das línguas de origem e alvo do arquivo de 

memória, permitindo a consulta às unidades de tradução segundo 

o interesse do tradutor. Na seleção do arquivo de uma memória de 

tradução são apresentadas informações como a data de criação, as 

iniciais do responsável pela criação da memória, e as línguas de ori-

gem e alvo da mesma. Essas informações, denominadas atributos, 

são úteis no controle das modificações da memória, quando auto-

rizado, e na identificação do autor da tradução de um determinado 

segmento, em casos de projetos extensos em que atua uma equipe 

de tradutores. A opção “share TM through a LAN” (nesse exemplo, 

não selecionada), habilita uma mesma memória para ser comparti-

lhada entre vários tradutores.
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Figura 3 – Janela da memória de tradução do sistema Wordfast ativada pelo ícone 

de inicialização do sistema na barra de ferramentas.

Cada uma das abas da janela da Figura 3 permite a configura-

ção de diferentes funções do sistema Wordfast. Pela aba TM Rules 

(Regras da Memória de Tradução), por exemplo, é possível definir 

as regras para reaproveitamento de uma opção de tradução arma-

zenada na memória. O sistema Wordfast tem como default a opção 

“Add to TM by overwriting the existing TU” (Adicionar à memó-

ria de tradução sobrescrevendo à unidade de tradução existente). 

Essa regra determina que toda vez que uma unidade de tradução 

é editada quando apresentada ao tradutor como correspondente 

(no campo em verde ou em amarelo), o sistema substitui a unidade 

anterior pelo novo segmento editado, que é armazenado como uma 

nova unidade de tradução na memória. Outro exemplo é a aba MT 

(tradução automática), que permite ao usuário recorrer à automa-

ção, que pode ser útil especialmente em casos em que nenhuma 

correspondência é apresentada pelo banco de dados do sistema de 

memória. Quando um sistema de tradução automática é agregado 

a um sistema de memória de tradução, o computador primeiro faz 

uma pesquisa na memória em busca de uma correspondência para 

uma frase a ser traduzida. Se não encontra nenhuma semelhança, o 

tradutor pode solicitar que o sistema de tradução automática tradu-

za a frase, editar o resultado e armazenar a tradução na memória.
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A aba Tools (ferramentas) disponibiliza cinco funções impor-

tantes na operação do Wordfast, tanto durante os trabalhos de pré-

-tradução, pelos recursos Analyze (analisar), Translate (traduzir) e 

Extract (extrair), como na edição do material já traduzido, utilizan-

do os recursos Clean-up (limpeza) e Quality-check (conferência de 

qualidade). Na Figura 4, apresenta-se uma ilustração das opções 

oferecidas nessa aba.

Figura 4 – Funções da aba Tools do sistema Wordfast. Todos os documentos 

em execução no processador Word são exibidos na lista de documentos da aba 

Tools. Os comandos disponibilizados nessa aba realizam funções específicas e 

que são aplicadas em todos os documentos selecionados.

Ao finalizar uma tradução, durante a etapa de pós-tradução, o 

tradutor pode examinar um ou mais arquivos traduzidos pelo recur-

so Quality-check da aba Tools que tem como principais funções veri-

ficar a ortografia e a gramática dos segmentos traduzidos e conferir e 

controlar a correspondência entre o número de segmentos de origem 

e da tradução. Esse controle dos segmentos é importante, pois inter-

fere também na qualidade das unidades de tradução armazenadas na 

memória e que servirão como referência para trabalhos posteriores. 

Quando acionado na etapa de pré-tradução, o comando Analyze, 

disponível também nos outros dois sistemas estudados, apresenta 

estatísticas com o número de segmentos e palavras no texto a ser 

traduzido, assim como um levantamento do número de palavras 
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repetidas. Essa função auxilia o tradutor no exame do texto de ori-

gem, munindo-o com informações adicionais que podem ser úteis 

para a elaboração de estimativas de prazo e custos de tradução. Por 

outro lado, frequentemente a informação sobre o número de repe-

tições de palavras em um texto interfere contrariamente na remu-

neração do tradutor. Segundo uma pesquisa elaborada por Rieche 

(2004, p.19) com tradutores prestadores de serviços de localização,

as agências de tradução também utilizam o resultado dessas análises 

para definir os gastos com os tradutores, uma vez que o preço por 

palavra é estabelecido em uma relação inversamente proporcional ao 

grau de correspondência. Por exemplo, a empresa pode optar por não 

pagar pelas palavras identificadas como 100% equivalentes e pagar o 

preço integral para o que for 0%. De 0 a 100%, há uma escala de des-

contos sobre o preço de palavra. As consequências desse sistema de 

pagamento podem ser ruins, uma vez que o tradutor não examinará 

as coincidências de 100%, que, muitas vezes, podem conter erros. 

De acordo com as respostas fornecidas a um questionário apli-

cado pela pesquisadora, é prática comum o desconto no valor pago 

por palavra em ocorrências consideradas repetidas ou semelhan-

tes às opções armazenadas na memória, em geral, fornecida pelo 

cliente ou resultante de trabalhos anteriormente realizados e re-

munerados. Conforme será discutido no Capítulo 3, os recursos 

disponíveis nos sistemas de memórias estudados, que permitem o 

exame da composição do texto de origem (para detectar a reocor-

rência de termos ou frases, por exemplo), afetam não somente o 

cálculo dos honorários do tradutor, como também interferem na 

maneira como ele traduzirá esse texto, uma vez que, ao deixar de 

tratar as ocorrências não remuneradas, a qualidade do texto final, e 

até da memória resultante desse trabalho, pode ser comprometida. 

De fato, ao lidar com grandes extensões de texto, a tendência do 

tradutor é concentrar-se nos segmentos não traduzidos e nas cor-

respondências parciais, deixando por último (e, até, ignorando, por 

não ser remunerado) as correspondências exatas. A pré-análise do 

texto efetuada pelas agências para estimativa de custos de tradução 
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não leva em conta os possíveis erros e problemas que correspon-

dências tidas como exatas podem apresentar. Reitero que, mesmo o 

segmento apresentado como 100% correspondente requer a leitura 

e adequação à tradução em desenvolvimento. Essa adequação tam-

bém é importante para a coesão textual.

Outro recurso oferecido pelo Wordfast, assim como pelas outras 

memórias analisadas, é aquele que permite realizar a pré-tradução 

automática do texto de origem com base nas unidades de tradução 

armazenadas na memória. No Wordfast, essa função é acionada 

pelo comando Translate na aba Tools. Segmentos que não apre-

sentam correspondentes na memória são reproduzidos no texto de 

origem ou traduzidos automaticamente, se houver um programa de 

tradução automática instalado. Conforme disposto no manual do 

usuário, o trabalho de tradução é agilizado com o uso desse recurso, 

uma vez que o texto é totalmente segmentado e as correspondências 

são detectadas na memória e inseridas no texto de origem antes 

do início do trabalho pelo tradutor. Esse é mais um recurso que, 

em geral, é utilizado por agências de tradução antes da contratação 

de um tradutor. Com ele, termos e frases encontrados no texto de 

origem, já segmentado, são comparados aos dados da memória e au-

tomaticamente substituídos, conforme o grau de correspondência 

estabelecido no sistema. Ao tradutor restarão os segmentos novos, 

para os quais o sistema não encontrou correspondência alguma na 

memória, e aqueles parcialmente traduzidos, com correspondência 

inferior a 100%, e que exigirão revisão e adequação ao novo contexto.

Finalizada a tradução, o tradutor realiza a “revisão manual” do 

texto, ou seja, edita os segmentos traduzidos nos próprios campos 

em que eles foram introduzidos e que, nessa etapa, encontram-se 

separados por marcadores. Terminada a revisão, o tradutor aciona 

o comando Clean-up e elimina todas as marcações de segmentos, 

assim como os segmentos do texto de origem, permitindo a visuali-

zação somente do texto traduzido. A memória de tradução é auto-

maticamente atualizada para incluir possíveis correções e alterações 

executadas durante a revisão do trabalho traduzido. A Figura 5 

apresenta um texto traduzido e em processo de revisão, exibindo as 

marcações dos segmentos de origem e da tradução.
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Em trabalhos contratados por agências, é praxe o tradutor for-

necer o texto sem a “limpeza” final, uma vez que esse mesmo proce-

dimento é usado para atualizar a memória de tradução. Ao fornecer 

o texto traduzido juntamente com seus segmentos de origem, o 

tradutor possibilita que o contratante da tradução tenha em mãos 

novas unidades de tradução para incrementar a memória que, como 

mencionado anteriormente, deixarão de ser remuneradas se reocor-

rerem em trabalhos posteriores.

Conforme demonstrado, o Wordfast possibilita a constituição 

da memória na medida em que a tradução é realizada. Para casos 

em que o tradutor deseje aproveitar textos anteriormente tradu-

zidos sem o auxílio de memórias, o Wordfast disponibiliza a ferra-

menta Plus Tools, um programa adicional e gratuito para usuários 

Wordfast que permite que sejam feitas pesquisas e substituições de 

termos em vários arquivos simultaneamente. É possível também 

converter arquivos em formatos não compatíveis com o Word (e, 

portanto, com o Wordfast). Entre os recursos oferecidos por essa fer-

ramenta, está o Plus Align, que permite o alinhamento de arquivos 

de origem e suas traduções, elaborados sem o auxílio do Wordfast, 

para serem adicionados à memória de tradução desse sistema e ser-

virem como referência terminológica para o tradutor em trabalhos 

futuros. 

Para realizar o alinhamento, o usuário, após iniciar o Wordfast, 

seleciona, pela aba Tools, os arquivos dos textos de origem e da 

tradução e realiza a extração dos segmentos desses arquivos com o 

comando Extract. Os segmentos extraídos são identificados pelo 

sistema como pertencentes ao arquivo de origem e ao arquivo de 

destino. Os dois arquivos de extração assim gerados são, então, 

abertos pelo recurso Plus Align da ferramenta Plus Tools. O acio-

namento do comando Align [alinhar] faz que os segmentos dos ar-

quivos de origem e de destino sejam exibidos em um único arquivo, 

lado a lado em uma tabela, conforme demonstrado a seguir. Assim 

dispostos, os segmentos de origem e da tradução podem ser revisa-

dos e ajustados manualmente pelo tradutor. 
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Os segmentos pareados com o Plus Align podem ser exibidos de 

maneira integral ou somente em seus primeiros quarenta caracteres, 

facilitando a visualização pelo tradutor. Como a revisão e o ajuste 

do alinhamento são feitos pelo tradutor no ambiente do Word, os 

recursos de pesquisa e substituição desse aplicativo podem ser uti-

lizados para auxiliar nessas tarefas. Os segmentos alinhados são 

mantidos no Word e, na mesma janela do Plus Align, o comando 

Create TM [criar memória de tradução] pode ser acionado para 

criar um arquivo de memória com base nos segmentos de textos 

alinhados. O tradutor pode adicionar esses segmentos à memória 

do próprio Wordfast ou exportá-los (no formato TMX) para serem 

fundidos em memórias de outros sistemas, como o Trados, que será 

introduzido a seguir. 

A tradução com o Trados – recursos de auxílio ao 
tradutor e de gerenciamento terminológico 

O sistema de memória Trados foi concebido nos anos 1980 por 

Mochen Hummel e Iko Knyphausen, ex-alunos da Universidade de 

Stuttgart, Alemanha, que vislumbravam utilizá-lo para comercia-

lizar serviços de tradução à empresa norte-americana IBM. Tendo 

alcançado uma receptividade bastante positiva em sua concepção 

inicial, o Trados foi aprimorado e passou a ser comercializado em 

diferentes partes do mundo e, em 2005, a empresa que o desenvol-

veu foi adquirida pela SDL International, uma concorrente comer-

cializadora de produtos e serviços de gerenciamento de informações 

em diferentes línguas. Atualmente, a liderança da SDL no mercado 

de prestação de serviços de tradução é amplamente divulgada tanto 

pela página eletrônica do fabricante como pela literatura referente à 

aplicação de memórias em tradução.5 

 5 Ver, por exemplo, Benis (1999); Esselink (2000); Austermühl (2001); Nogueira 

(2002); e Pym et al. (2006).

Miolo_Etica_profissional_na_traducao_assistida_(GRAFICA).indd   113Miolo_Etica_profissional_na_traducao_assistida_(GRAFICA).indd   113 15/03/2016   17:11:1015/03/2016   17:11:10



114  ÉRIKA NOGUEIRA DE ANDRADE STUPIELLO

Diferentemente do Wordfast, que se apresenta em uma única 

versão, como uma “ferramenta aberta e universal” direcionada 

a tradutores autônomos, o Trados é comercializado em dois dife-

rentes pacotes de ferramentas, que buscam atender necessidades 

de tradutores autônomos (versão Freelance) e de agências de tra-

dução (versão Professional), esta com um número maior de recur-

sos, inclusive com capacidade de receber e gerenciar projetos de 

traduções e de compartilhar memórias de tradução em rede, uma 

opção indisponível na versão Freelance, que possibilita salvar a 

memória somente em um computador pessoal. Ambas as versões 

contam com os três aplicativos básicos e de maior utilização no Tra-

dos: o Translator’s Workbench, a base do sistema e gerenciador das 

memórias de tradução; o TagEditor, que permite a edição de textos 

em formatos não compatíveis com o Word; e o WinAlign, que pos-

sibilita o alinhamento de arquivos que não foram traduzidos com o 

Trados e a posterior importação dos segmentos desses arquivos para 

a memória do sistema. Além desses aplicativos, o Trados conta com 

o MultiTerm, um programa independente que organiza as bases 

terminológicas (termbases), em que são feitas as pesquisas para re-

conhecimento e recuperação termos pelo Translator’s Workbench.

De maneira semelhante ao Wordfast, o Trados também instala 

sua barra de ferramentas no processador de textos, como o Word, 

habilitando funções específicas do sistema de memória para o tra-

balho de tradução. Antes do início de um trabalho de tradução, 

também é possível utilizar o recurso Analyse [analisar], disponível 

no menu ferramentas do Trados, para estimar o número de palavras 

contidas em um ou mais textos de origem. De acordo com o manual 

do usuário, o conteúdo desses materiais é comparado aos dados 

da memória de tradução para calcular as ocorrências coincidentes 

armazenadas e passíveis de recuperação. Essa comparação serve 

para o tradutor estimar se o banco de dados de que dispõe pode lhe 

ser útil no reaproveitamento de termos, expressões e segmentos já 

antes traduzidos. A Figura 7 ilustra o recurso Analyse do Trados. 

Observam-se o campo para inserção dos documentos de origem e 

as colunas com os dados subdivididos em número de segmentos, 

número de palavras e porcentagem.
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Figura 7 – O processamento de dois arquivos de origem pelo recurso Analyse 

do Trados.

O recurso de análise tem capacidade de avaliar mais detalha-

damente o texto, em relação às funções de contagem de caracteres 

disponíveis em processadores do texto como o Word, por registrar 

somente uma vez termos ou segmentos repetidos. De acordo com 

o manual do Trados, a informação sobre o número de repetições 

existentes ajudaria o tradutor a elaborar uma estimativa de custos 

mais condizente com o trabalho a ser realizado. Por outro lado, o 

sistema não informa o contexto no qual essa repetição estaria inse-

rida. Essa informação pode influenciar o tempo que o tradutor ne-

cessitará para elaborar a tradução, especialmente se considerarmos 

os diferentes significados que os termos assumem dependendo do 

contexto do qual fazem parte. 
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Além do recurso de análise, o Trados realiza também a tradu-

ção automática do texto de origem, seja com base nos dados ter-

minológicos armazenados no MultiTerm, seja pela incorporação 

de um programa de tradução automática, da mesma forma que o 

Wordfast. Esse recurso é rotineiramente utilizado por agências ou 

contratantes de serviços de tradução que possuem o sistema Trados 

para se desobrigarem do pagamento por palavras e segmentos tra-

duzidos anteriormente. O pagamento integral da tradução é con-

cedido somente para casos de “no match”, ou não correspondência, 

entre o conteúdo do texto de origem a ser traduzido e as unidades 

de tradução da memória. 

O sistema também pode ser ajustado para considerar ocorrên-

cias de “fuzzy match”, ou correspondência parcial, na tradução 

automática do texto. Nos casos em que são identificadas palavras 

com a porcentagem de semelhança selecionada, um índice que ge-

ralmente varia de 75% a 99%, a remuneração também sofre de-

créscimo correspondente ao grau de semelhança entre a palavra ou 

segmento a serem traduzidos e seus correspondentes recuperados 

da memória. 

Um índice de semelhança sugerido pelo manual do Trados é de 

95%, considerado adequado para recuperar segmentos que apre-

sentem pequenas diferenças, como de pontuação, por exemplo. Se 

o índice de semelhança é muito inferior, o sistema pode inserir seg-

mentos com pouca semelhança ao segmento de origem, o que pode 

gerar confusão e um excessivo trabalho de revisão para o tradutor. 

A Figura 8 apresenta o recurso Translate [traduzir] que, nesse 

caso, processa um arquivo de origem e o traduz parcialmente, con-

forme identifica correspondências entre os segmentos desse arqui-

vo e aqueles armazenados na memória do sistema:

Após aplicação dos recursos e análise e a tradução parcial do 

texto de origem, a sessão de tradução é iniciada pelo tradutor com 

a abertura dos dois principais componentes que se integram à fer-

ramenta de auxílio à tradução Trados: o Translator’s Workbench e o 

MultiTerm. A Figura 9 apresenta uma tradução em execução com o 
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Figura 8 – O recurso Translate examina os arquivos selecionados e os traduz 

automaticamente segundo o índice de semelhança demarcado para a comparação 

entre o texto a ser traduzido e o conteúdo da memória utilizada.

auxílio do Trados: o Translator’s Workbench, com o documento a ser 

traduzido, e o MultiTerm, que contém a base de dados terminológi-

cos do sistema. Quando o sistema identifica uma ocorrência por ele 

considerada idêntica (como no exemplo a seguir) ou até certo grau 

semelhante a uma unidade de tradução armazenada na memória, 

ela é automaticamente transferida para o campo da tradução na área 

de trabalho Word para serem validados ou editados pelo tradutor. 

A indicação do grau de semelhança também é feita por meio de 

cores nos campos da tradução, com a cor verde, como indicada no 

exemplo a seguir, sinalizando uma correspondência 100% idêntica 

à unidade armazenada na memória.
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Quando instalado, o Trados, semelhantemente ao Wordfast, 

comunica-se com o Word por meio de uma máscara que, quando 

ativada com a exibição da barra de ferramentas da memória no 

processador de textos, habilita no teclado os comandos específicos 

das funções do sistema de memória de tradução. Além da interface, 

Trados e Wordfast assemelham-se por copiarem no Word uma série 

de macros, ou combinações de teclas que substituem sequências 

longas de comandos e que são usadas repetidamente na tradução 

do texto de origem. Um exemplo está na combinação entre as teclas 

Alt e ↓, para o Wordfast, ou Alt e +, para o Trados, que, simultanea-

mente, encerram um campo aberto de tradução, gravam a unidade 

de tradução formada na memória e abrem um novo campo para 

a tradução do próximo segmento. Quando a tradução é realizada 

com o auxílio do Trados ou do Wordfast, tem-se a impressão de que 

se está trabalhando somente com o Word modificado pela presença 

de dois painéis de cores diferentes que se abrem (um que hachura 

o texto de origem e outro que marca o campo para a inserção da 

tradução) e dos diferentes comandos acionados para aceitar uma 

sugestão da memória, ou para salvar a tradução e passar para o 

outro segmento, por exemplo. 

Conforme dispõe o manual do Trados, o trabalho integrado entre 

o Translator’s Workbench e o MultiTerm oferece reconhecimento 

automático da terminologia durante a tradução. O gerenciador da 

memória MultiTerm mantém-se visível e exibe as unidades de ori-

gem e destino e permite que a elas sejam adicionadas informações 

gramaticais ou contextuais relevantes. Já o Translator’s Workbench 

tem a função de comparar o trecho do texto de origem a ser tradu-

zido com o conteúdo do banco de dados do MultiTerm em busca 

de coincidências que, quando se confirmam, são inseridas por esse 

aplicativo no campo da tradução.

A pesquisa por co-ocorrências na memória do Trados é feita com 

base nas regras estabelecidas para a segmentação das unidades de 

tradução, que compreendem um segmento do texto de origem e um 

segmento de sua respectiva tradução pareados. Conforme informa-

do no manual do usuário do Trados, o Translator’s Workbench toma 

por base os sinais de pontuação no texto a ser traduzido para deter-
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minar o início e o fim de cada segmento. As regras de segmentação 

podem ser configuradas pela opção Setup [configuração] do menu 

File [arquivo], como demonstrado na Figura 10.

Figura 10 – Configuração das regras para segmentação do texto a ser traduzido. 

Nesse caso, tem-se hachurada a regra full stop [ponto final] como marcadora 

de fim de segmento.

O Trados oferece dois tipos de regras para segmentar o texto, 

denominadas end rules [regras de finalização] ou skip rules [regras 

de salto]. As regras de finalização identificam sinais de pontuação, 

como ponto final, pontos de interrogação ou exclamação e até mar-

cas de tabulação, como marcadores de limite de segmento. Já as 

regras de salto demarcam os caracteres que devem ser desconsidera-

dos como limites de segmento, como o ponto e vírgula, que pode não 

encerrar uma frase. O tradutor pode adicionar outras marcas a cada 

uma dessas regras, dependendo da formatação do texto a ser tradu-

zido e buscando o melhor desempenho de reconhecimento e recupe-

ração de segmentos da memória com o qual trabalhará com o auxílio 

do Trados. Um exemplo está na regra de salto para pontos finais que 
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sucedem abreviações, como Mr., Sr., U.S.A. e E.U.A. Esses pontos 

não indicam o final de uma frase, portanto não é conveniente ao tra-

dutor que essas ocorrências sejam tratadas como segmentos.

Problemas de segmentação ocorrem quando as unidades seg-

mentadas no texto de origem não se encontram diretamente corre-

lacionadas àquelas do texto traduzido. Como já tratado no que se 

refere ao alinhamento, é possível que em traduções do português 

para o inglês, por exemplo, uma frase do texto de origem seja divi-

dida em duas na tradução, ou vice-versa. 

Tanto o Trados como o Wordfast dispõem de um recurso de 

concordância, que possibilita ao tradutor vasculhar a memória em 

busca de uma palavra selecionada no segmento de origem. Quando 

uma palavra ou expressão é demarcada no campo do texto de ori-

gem, o recurso Concordance [concordância] na barra de ferramentas 

do Trados exibe todos os segmentos da memória que apresentem 

conteúdo semelhante ou idêntico ao texto da busca. Esse recurso é 

útil, por exemplo, quando o tradutor deseja confirmar qual tradu-

ção foi dada para uma determinada expressão ou termo especializa-

do em uma tradução por ele desenvolvida ou em casos de trabalho 

em equipe em grandes projetos de tradução. A Figura 11 apresenta 

duas das trinta unidades de tradução identificadas na memória por 

conterem a palavra “álcool”, selecionada para busca com o recurso 

Concordance do Trados.

Além de organizar a pesquisa terminológica feita ao decorrer 

da tradução, o recurso do Concordance é considerado importante 

para revisão e manutenção do sistema de memória, minimizando 

as possibilidades de propagação de erros de tradução em extensos 

trabalhos desenvolvidos por equipes de tradutores. A memória de 

tradução exibida pode ser corrigida e atualizada na própria janela 

do Concordance.

O Trados é compatível com diversos formatos de arquivos, 

assim como o Wordfast e o Transit, a próxima ferramenta a ser ana-

lisada. Nos exemplos anteriormente discutidos para trabalho com o 

Trados, o arquivo para tradução foi apresentado em Word (extensão 

.doc). Atualmente, em especial devido à diversidade dos meios de 

comunicação e propagação de informações, o tradutor recebe arqui-
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vos em formatos variados, que podem variar de páginas de internet 

(em extensões .html, .jsp, .inc) a arquivos de editoração eletrônica, 

como o FrameMaker6 (em extensão .xml ou .sgml). Para textos 

com essas extensões, o Trados disponibiliza a ferramenta TagEditor, 

projetada para tradução e edição de textos com tags [marcadores 

especiais], que delimitam o início e o fim de um segmento e indicam 

suas formatações. De acordo com o manual do Trados, textos com 

marcadores auxiliam tanto a autoria quanto a tradução de textos, 

pois identificam elementos importantes do texto produzido, como 

um cabeçalho ou um parágrafo, com o objetivo de formatar, inde-

xar e vincular as informações ao texto. A Figura 12 apresenta uma 

página eletrônica em formato .html para tradução com o TagEditor. 

A figura exibe como são apresentadas as informações de formatação 

e o texto entre elas:

 6 Ferramenta de criação e publicação de documentação técnica e interativa em 

vários idiomas produzida pela empresa norte-americana de software Adobe. 

Figura 11 – O recurso Concordance exibe a palavra “álcool” hachurada em ama-

relo para facilitar a identificação e a comparação de sua tradução nos respectivos 

segmentos traduzidos.
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Os marcadores ocorrem antes e logo após o texto a ser traduzido 

para indicar o início e o fim de uma instrução de formato, respecti-

vamente. O marcador de abertura indica o início do formato de um 

caractere (que pode estar em itálico, negrito, ou em outro formato) 

ou um elemento da estrutura do texto, como um cabeçalho. Como 

dispõe o manual do Trados, as informações contidas em cada mar-

cador são essenciais para a integridade do texto, portanto o sistema 

tem como default a proteção de seus marcadores. Essa função de 

proteção impede que o tradutor, acidentalmente, apague ou realize 

alguma modificação nos marcadores que possa comprometer a 

formatação do texto final. Ao final de uma tradução, o TagEditor 

permite que o tradutor salve o arquivo traduzido em seu formato 

de origem pela opção Save target as [salvar alvo como] disponível 

no menu File [arquivo] para, antes da entrega do trabalho, poder 

revisar e corrigir possíveis problemas de formatação e, até, traduzir 

figuras ou outros textos não editáveis pelo TagEditor.

O fechamento de um campo de tradução, seja no ambiente do 

Word, seja no do TagEditor, automaticamente envia para a me-

mória a unidade de tradução formada. A memória é constituída 

ou incrementada durante o trabalho de tradução ou, em trabalhos 

realizados sem o auxílio do Trados que podem servir como materiais 

de referência para outras traduções, há a opção de alinhamento de 

textos com o recurso WinAlign, sob as mesmas condições da fer-

ramenta de alinhamento Plus Align do Wordfast de que os textos 

estejam em meio eletrônico e que apresentem estruturas textuais 

bastante semelhantes. A Figura 13 apresenta o processo de alinha-

mento com o recurso WinAlign do Trados:

A ferramenta WinAlign realiza o pareamento dos textos de ori-

gem e da tradução de modo automático e com base em informações 

de formatação, como marcas de pontuação que encerram segmen-

tos, ou por quaisquer outras marcas preconfiguradas pelo tradutor. 

Terminada a operação automática de pareamento, o tradutor tem 

a opção de realizar ajustes no alinhamento, especialmente para os 

casos de omissão, inversão da ordem de frases ou outras modifica-

ções estruturais realizadas na tradução e que podem “confundir” o 

sistema automático.

Miolo_Etica_profissional_na_traducao_assistida_(GRAFICA).indd   124Miolo_Etica_profissional_na_traducao_assistida_(GRAFICA).indd   124 15/03/2016   17:11:1115/03/2016   17:11:11



ÉTICA PROFISSIONAL NA TRADUÇÃO ASSISTIDA POR SISTEMAS DE MEMÓRIAS  125

F
ig

u
ra

 1
3

 –
 R

ec
u

rs
o

 d
e 

al
in

h
am

en
to

 W
in

A
li

gn
 d

o
 T

ra
d
os

 p
ar

ei
a 

te
x

to
 d

e 
o

ri
g

em
 e

 t
ra

d
u

çã
o

.

Miolo_Etica_profissional_na_traducao_assistida_(GRAFICA).indd   125Miolo_Etica_profissional_na_traducao_assistida_(GRAFICA).indd   125 15/03/2016   17:11:1115/03/2016   17:11:11



126  ÉRIKA NOGUEIRA DE ANDRADE STUPIELLO

Uma das desvantagens do WinAlign está no fato de ele possibilitar 

somente que, na comparação entre os segmentos do texto de origem 

e de sua tradução, dois segmentos sejam unidos, mas nunca separa-

dos, o que torna difícil o alinhamento em casos em que o tradutor 

optou por traduzir uma frase no texto de origem por duas na tradução. 

Outra desvantagem de qualquer trabalho de alinhamento está no 

tempo exigido, que dependerá de como a tradução a ser alinhada foi 

produzida. Se, por exemplo, várias modificações tiverem sido feitas 

na elaboração do texto traduzido pelo tradutor, a tarefa de alinhamen-

to deverá ser feita manualmente e, assim, despenderá muito tempo.

Ao terminar a tradução, alguns sistemas exportam os arquivos 

traduzidos para o formato original. O Trados e o Wordfast, por 

meio do comando Clean Up, removem o texto oculto (texto de 

origem) criado pelos programas durante o trabalho com a ferra-

menta, permitindo que só a tradução seja visualizada. Nessa etapa, 

também podem ocorrer problemas, como a permanência de alguns 

marcadores do sistema ou possíveis falhas de apagamento do texto 

oculto, que podem ser sanadas com a leitura e revisão final do texto. 

Como no Wordfast, ao final de cada tradução, o Trados cria um 

arquivo com extensão .bak com o mesmo nome do arquivo de ori-

gem. Esses são arquivos de backup, isto é, cópias dos arquivos tra-

duzidos, sem passar pelo processo de limpeza. A manutenção de 

uma cópia de segurança é útil nos possíveis casos de incompatibili-

dade ou outros problemas que qualquer sistema de memória pode 

apresentar durante uma tradução.

Feita a análise dos principais recursos oferecidos pelos sistemas 

de memórias Wordfast e Trados, passamos ao exame do sistema 

Transit, cuja principal diferença em relação aos sistemas anteriores 

está na maneira como compila e organiza sua memória de referên-

cia, conforme explico no próximo item.

A tradução com o Transit – a constituição e a 
função da memória de referência

O sistema de memória Transit foi concebido pela Star Group, 

uma empresa afiliada ao grupo Star AG, com sede na Suíça e vol-
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tada ao desenvolvimento de produtos e serviços para o trabalho 

com documentação multilíngue e sua distribuição internacional. O 

Transit é comercializado em três versões: Transit XV Professional, 

um sistema projetado com as funções exigidas especialmente por 

agências de tradução; o Transit XV Workstation, utilizado por tra-

dutores que prestam serviços e se comunicam com seus clientes em 

redes; e o Transit XV Smart, versão para tradutores freelancers que 

trabalham localmente e enviam as traduções finalizadas diretamen-

te para os clientes ou agências de tradução.

Diferentemente do Trados e do Wordfast, o Transit não possui 

um banco de dados terminológicos armazenado em um arquivo e 

previamente estabelecido em seu sistema, mas constitui o conteúdo 

de sua “memória de referência” a cada novo trabalho com essa fer-

ramenta, a partir de arquivos de traduções ou trabalhos anteriores 

que, selecionados pelo tradutor, são incorporados pela ferramenta 

e passam a servir como fonte de pesquisa terminológica para um 

novo projeto de tradução. 

O Transit destaca-se entre os demais sistemas justamente por 

dispensar a compilação de um banco de dados para seu funciona-

mento, utilizando, em seu lugar, textos de origem e suas traduções 

que, agregados ao sistema, são organizados e salvos em arquivos 

com o mesmo nome, mas diferentes extensões, que indicam as lín-

guas envolvidas. Conforme o manual do usuário desse sistema, a 

organização da memória de referência constituiria um processo sim-

ples, que dispensaria o trabalho de manutenção de banco de dados 

por um especialista, facilitando a seleção do material especificamen-

te a ser usado como fonte de consulta em um trabalho de tradução.

Escolhidos e preparados os arquivos para constituição da me-

mória, o Transit estabelece uma rede associativa de referências entre 

os arquivos extraídos para consulta e possível recuperação. A van-

tagem principal dessa organização do material de referência está no 

fato de o banco de dados ser adaptado às necessidades imediatas de 

pesquisa do tradutor, o que pode reduzir as chances de a memória 

realizar pesquisas desnecessárias ou de recuperar opções que não 

sejam de interesse ou que não compartilhem do contexto da tradu-

ção em desenvolvimento.
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Outra característica específica do Transit é a de que todos os 

materiais textuais de origem para ele transferidos para o trabalho 

tradução “perdem” o leiaute original durante o processo de im-

portação e passam para o formato Transit. Ao final do trabalho, o 

arquivo traduzido recupera a formatação de origem quando ex-

portado ou convertido para o formato inicial. A principal vanta-

gem aludida no manual do usuário a respeito dessa particularidade 

estaria na preservação da formatação do texto de origem (uma vez 

que o formato do texto é preservado para recuperação quando ter-

minado um trabalho), o que permitiria ao tradutor concentrar-se no 

trabalho com o texto, sem se preocupar com alguma modificação 

acidental da configuração do texto original.

Ainda durante o processo de importação, o Transit segmenta 

o texto a ser traduzido, compara-o com o conteúdo da memória 

de referência e, quando encontra correspondências, traduz auto-

maticamente as ocorrências coincidentes, oferecendo ao tradutor, 

sempre que possível, um texto parcialmente traduzido no início do 

trabalho.

O sistema de memória Transit apresenta um editor de tradução 

próprio, mas, como prevê o manual, as janelas e os menus do siste-

ma assemelham-se àqueles encontrados no processador de textos 

do Word, uma característica que procura facilitar o aprendizado 

dos recursos exibidos, uma vez que esse processador é bastante 

utilizado e conhecido por tradutores. A cada projeto de tradução, o 

tradutor realiza as configurações básicas no sistema, pelas quais são 

importados os arquivos a serem traduzidos e indicados os materiais 

de referência a serem consultados para reaproveitamento de tradu-

ções anteriores. 

O Transit também conta com um gerenciador terminológico 

integrado ao sistema e que também serve de fonte de pesquisa 

terminológica para o tradutor. O TermStar, semelhantemente ao 

MultiTerm do Trados, permite a armazenagem de terminologia mul-

tilíngue e de outras informações, como referências gramaticais, de-

finições detalhadas e ilustrações. A Figura 14 apresenta o TermStar, 

que trabalha juntamente com Transit, gerenciando a terminologia 

nele armazenada que serve como referência para traduções.
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O Transit oferece três opções para configuração do sistema para 

um trabalho de tradução: a criação de um projeto com base em con-

figurações já existentes (em que o tradutor pode utilizar os mesmos 

arquivos de referência selecionados para trabalhos anteriores, assim 

como as mesmas regras de pesquisa na memória); a criação de um 

novo projeto (em que é necessário estabelecer as configurações ini-

ciais, estabelecendo desde os pares de línguas envolvidos à seleção 

da memória de referência); e criação de um projeto de alinhamento 

(que permite a formação de uma memória de tradução a partir de 

arquivos anteriormente traduzidos em outros aplicativos, como o 

Word, por exemplo). 

A interface do Transit pode exibir o texto de origem e a tradu-

ção de cinco maneiras diferentes. As Figuras 15 e 16 demonstram 

dois modos de exibição do texto de origem e da tradução, em que 

é possível visualizar as marcas de formatação dos dois textos, ou 

elaborar a tradução com os segmentos de origem organizados em 

pares, respectivamente.

As janelas de exibição do texto de origem e da tradução são 

sincronizadas; portanto, ao movimentar o cursor para um deter-

minado ponto do texto de origem, o segmento correspondente é 

apresentado na janela da tradução, ainda com o texto de origem. 

Essa organização dos textos possibilita melhor acompanhamento 

do trabalho pelo cotejamento entre o texto de origem e a tradução 

em desenvolvimento. A inserir a tradução no campo determina-

do, o tradutor pode apagar o texto de origem que nele se encontra 

como orientação pelo comando delete to the end of segment [apagar 

até o final do segmento] na barra de ferramentas. Durante todo 

o trabalho de tradução, o sistema Transit realiza uma pesquisa na 

memória de referência nele armazenado e oferece sugestões de cor-

respondência total ou parcial, sempre que disponíveis. O material 

que compõe a memória, como mencionado, pode ser composto por 

textos em arquivos digitais previamente alinhados, com o auxílio 

do recurso de alinhamento do Transit, ou por arquivos relacionados 

ao trabalho em desenvolvimento com textos de origem e suas res-

pectivas traduções. A Figura 17 apresenta a janela de configurações 

da memória de referência: 
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O gerenciamento dos arquivos que integram a memória de 

referência do Transit é realizado nos próprios arquivos indicados 

para compor a memória. Em uma análise comparativa dos sistemas 

Trados e Transit publicada no periódico Localisaton Focus, Hallett 

(2006, p.10) defende que o fato de o Transit não constituir uma 

memória fixa oferece a vantagem de manter a formatação originá-

ria dos arquivos utilizados na memória de referência. Conforme 

argumenta, uma memória constituída especificamente para um 

trabalho de tradução “permite que os erros descobertos na memória 

sejam corrigidos rapidamente no interior do editor do Transit XV 

sem a necessidade de aplicativos de edição e manutenção de base de 

dados”. Assim, ao detectar uma incoerência ou erro de digitação em 

uma correspondência parcial apresentada pelo sistema, o tradutor 

pode, pelo comando Open reference file [abrir arquivo de referên-

cia], localizar pelo sistema o arquivo do qual a correspondência foi 

extraída e nele efetuar a correção. 

Além da agilidade de pesquisa, as alterações feitas nos próprios 

arquivos que compõem a memória de referência não oferecem o 

risco de se corromperem durante o uso. Por outro lado, a eficácia da 

pesquisa realizada pelo Transit depende diretamente da localização 

dos arquivos a serem consultados e da correta configuração, no sis-

tema, daqueles que o tradutor considera adequados a serem usados 

para consulta.

Concluída a tradução, o Transit disponibiliza a função source 

export [exportar fonte], pela qual o tradutor exporta o texto tradu-

zido para seu formato de origem, com todas as marcas de formata-

ção preservadas. Nessa etapa, o Transit elimina do texto traduzido 

todos os marcadores de segmentação utilizados durante o trabalho 

e realiza a revisão ortográfica do texto traduzido, de acordo com a 

língua configurada para o processo de exportação. Como lembra o 

manual do usuário do Transit, esses recursos não dispensam a revi-

são da tradução pelo tradutor ainda que seja preservada a estrutura 

textual de origem, uma vez que o texto de origem e a tradução quase 

sempre possuem tamanhos diferentes.
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Wordfast, Trados e Transit em perspectiva

Este capítulo examinou as principais aplicações dos sistemas 

Wordfast, Trados e Transit na realização de um trabalho de tradu-

ção. Embora a interface de cada sistema estudado não esteja dire-

tamente relacionada às diversas funções por ele desempenhadas, 

ela parece constituir um dos fatores decisivos na escolha de um 

sistema de memória. Sistemas que têm sua interface de trabalho 

em editores de texto como o Word (Wordfast e Trados) costumam 

ter uma aceitação maior, por ser este aplicativo mais conhecido 

pelos tradutores. Por outro lado, um sistema que adota interface 

própria, como o Transit, embora possa requerer um tempo maior 

de aprendizado, não sofre as limitações de compatibilidade entre os 

arquivos a serem traduzidos e a plataforma que sustenta o sistema 

de memória.

Sistemas de memórias de tradução como o Wordfast, o Tra-

dos e o Transit são atualmente comercializados com atrativos de 

promessas de recuperação rápida de trabalhos anteriores pelo re-

aproveitamento de trechos recorrentes de traduções, de economia 

de tempo e recursos financeiros pela dinamização da produção 

tradutória, de maior padronização terminológica pelo controle da 

terminologia e fraseologia em bancos de dados e de possibilidade 

de intercâmbio de bancos de dados entre tradutores. Essas possí-

veis vantagens são, com frequência, generalizadas e consideradas 

válidas para os tipos de textos em que as memórias são utilizadas 

como ferramenta de auxílio. Entretanto, como lembra Austermühl 

(2001), a eficiência das memórias de tradução estaria diretamente 

ligada a três parâmetros que, inter-relacionados, determinariam o 

grau de produtividade que poderá ser alcançado na tradução: tipo 

de texto, grau de repetições e a extensão do trabalho a ser traduzido. 

O primeiro e o segundo condicionantes delimitam a aplicação das 

memórias a textos considerados do domínio técnico que, por dis-

correrem sobre uma determinada área de especialidade, tenderiam, 

segundo o autor, a apresentar um alto índice de repetições tanto no 

texto em si (denominadas “repetições internas”) e também em ver-
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sões posteriores desses textos (designadas “repetições externas”). 

Com relação à extensão, Austermühl (2001, p.139) afirma que grau 

de repetição textual tende a ser maior em materiais extensos, pois, 

“quanto mais longo o documento, maior a chance de repetição ou 

reutilização de frases semelhantes”. 

Outra questão relacionada ao aludido desempenho das memó-

rias diz respeito à superficialidade da pesquisa conduzida por esses 

sistemas. Embora sejam comercializados como uma “solução rá-

pida” para a pesquisa terminológica, em especial quando o prazo é 

inversamente proporcional à extensão do material a ser traduzido, 

eles podem também ser uma influência negativa ao tradutor. Se-

gundo o ensaio “What’s been forgotten in translation memories” 

[O que foi esquecido nas memórias de tradução] por Macklovitch e 

Russell (2000), pesquisadores canadenses, traduções anteriores de 

textos de um mesmo domínio do conhecimento podem apresentar 

mais problemas de tradução do que qualquer outro recurso de pes-

quisa. Conforme argumentam,

apesar da recepção entusiasmada conferida à tecnologia das memó-

rias de tradução por tradutores e prestadores de serviços de tradu-

ção, pode-se imaginar que certos usuários sentem-se, ainda assim, 

frustrados com os sistemas existentes devido justamente à rela-

tiva raridade de repetições de frases inteiras no volume de textos 

que traduzem, e por estarem convencidos, além disso, de que seus 

arquivos contêm muito mais informações úteis no nível da subfrase 

que não estão sendo exploradas por esses sistemas. (Macklovitch; 

Russell, 2000, p.139)

A questão da repetição na denominada subfrase, referência ao 

interior de uma unidade de tradução, é também apontada por Heyn 

(1998) como sendo uma limitação das memórias. Além disso, o 

reconhecimento da existência de semelhança entre duas frases fa-

cilmente identificadas por um tradutor pode, por exemplo, ser uma 

tarefa difícil de ser realizada de modo automático por um sistema 

de memória. Uma vez que um texto pode conter erros de ortografia, 
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diferenças de formatação, diferenças no uso de pontuação ou dife-

renças morfossintáticas podem influenciar o desempenho esperado 

da memória.

Em tese apresentada à Universidade Estadual de São Francisco 

(Califórnia), Lynn Webb (1998) discute a relação custo-benefício 

da utilização de programas de memória de tradução e propõe al-

gumas considerações a serem feitas pelo tradutor para determinar 

o emprego economicamente eficaz desses programas. A primeira 

delas concerne ao tipo de projeto de tradução, ou seja, se o mesmo 

é um trabalho para ser desenvolvido individualmente ou em grupo. 

Conforme explica Webb, problemas com padronização termino-

lógica em trabalhos extensos envolvendo um grande número de 

tradutores podem ser amenizados pela possibilidade de controle 

das opções empregadas nos bancos de dados compartilhados pela 

equipe. O segundo ponto a ser levado em conta é o tipo de formato 

em que o material se encontra (digitalizado ou não) e a que domínio 

do conhecimento ele pertence. Webb apresenta a mesma constata-

ção de Austermühl (2001), de que textos tidos como técnicos e de 

grande extensão tenderiam a ser mais apropriados ao emprego de 

memórias. Por outro lado, chama a atenção para o fato de que os 

esperados ganhos de produtividade requerem tempo para se con-

cretizarem e que dependem diretamente da qualidade da produção 

da “primeira versão” de um texto armazenado na memória, uma 

vez que:

armazenar uma nova tradução na memória pode também levar 

mais tempo do que o processo convencional de tradução, porque a 

primeira versão é crucial. Qualquer trabalho futuro feito no banco 

de dados da memória dependerá do que foi armazenado no início. 

A pós-edição é também afetada pela qualidade da primeira versão. 

Um banco de dados terminológicos também pode requerer tempo 

adicional para ser desenvolvido. (Webb, 1998, p.20) 

Constata-se, também pela demonstração feita com os sistemas 

analisados, que os sistemas de memória não são, logo de início, 
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uma solução economicamente eficaz, justamente por constituírem 

ferramentas que não oferecem ganhos de antemão e necessitam ser 

desenvolvidas pelo tradutor, pelo acréscimo de segmentos de tra-

dução pareados com o original ao banco de dados terminológicos. 

Todavia, a adoção desse tipo de ferramenta pelo tradutor pode ser 

um meio de controlar, e até mesmo abater, a remuneração paga 

pelas traduções realizadas com essa ferramenta, segundo a visão de 

muitos clientes que contratam trabalhos de tradução e que conhe-

cem os recursos de que dispõem as memórias. 

A prática de redução de preços de tradução realizada com me-

mória desvaloriza o aprimoramento da qualidade da produção 

final, conforme atestam os próprios tradutores que empregam esses 

programas (Rieche, 2004). Conforme argumento no Capítulo 3, 

essa prática também reflete uma visão reducionista acerca do tra-

balho de tradução, especialmente ao reforçar a ideia de que a base 

do trabalho do tradutor consiste na recuperação de termos em uma 

língua e em sua transferência para a língua da tradução. 

As memórias de tradução mantêm em sua base de dados pares 

formados por segmentos de texto, em geral frases, da língua do 

texto original e da tradução. Conforme o tradutor desenvolve um 

novo trabalho, previamente dividido pelo próprio sistema de me-

mória, cada segmento a ser traduzido é consultado de modo au-

tomático na base de dados em busca de ocorrências equivalentes. 

Quando o sistema encontra, no novo trabalho, um trecho seme-

lhante àquele armazenado no sistema, a opção de tradução para o 

mesmo é recuperada, podendo ser aceita e incorporada à tradução, 

ou, se o tradutor assim decidir, modificada e até desconsiderada. 

A vantagem aclamada pelos fabricantes dos sistemas de memó-

ria seria a de dispensar o tradutor da tarefa de ter que traduzir o 

mesmo segmento duas vezes. Entretanto, como discuto no próximo 

capítulo, a determinação precisa e universal do que constitui uma 

“correspondência exata” para o sistema de memória é bastante 

questionável, especialmente se considerarmos que a pesquisa por 

correspondentes de tradução não apresenta capacidade de analisar 

nenhum componente semântico do conteúdo da memória, sendo, 
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em geral, feita automaticamente por meio de marcas formais, como 

identificação de número de caracteres e outras marcações, entre 

as frases e os segmentos armazenados no banco de dados de cada 

sistema. 

Outra questão analisada no próximo capítulo diz respeito aos 

bancos de dados terminológicos compilados majoritariamente a 

partir de traduções anteriores e refere-se à medida que a importação 

de termos e segmentos textuais já empregados, ainda que um “grau 

de semelhança imperfeito” (fuzzy threshold), não estaria promo-

vendo a ideia de que os contextos seriam estáveis e permutáveis. 

Por fim, de uma perspectiva ética, desenvolvo uma reflexão 

sobre os limites da responsabilidade do tradutor pelas escolhas a 

que é conduzido a realizar ao ser influenciado sempre que recebe 

de antemão uma terminologia pronta em um banco de dados ou 

um texto parcialmente traduzido para o trabalho com o auxílio dos 

sistemas de memória. Essas questões, que almejam fomentar a dis-

cussão sobre as implicações das ferramentas de auxílio à tradução 

para a prática tradutória, são abordadas no próximo capítulo. 
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