


TRADUÇÃO 
PROFISSIONAL
O Grupo 4Estações vem ampliando, 
ao longo dos anos, seu portfolio de clientes
e também o escopo de serviços prestados,
incluindo os serviços de tradução profissional 
e técnica.

Artigos Científicos 
Textos utilizados por laboratórios, institutos de pesquisa e outras entidades
envolvidas no âmbito da ciência precisam de uma tradução clara e objetiva. 
Contamos com tradutores especializados em diversos campos da ciência, 
preparados para compreender e traduzir a terminologia específica dessas áreas.

Documentos Oficiais 
O alcance global de uma marca determina o êxito de um negócio. O primeiro passo,
ao se comercializar produtos e serviços para mercados estrangeiros, deve ser a 
tradução de todo o material publicitário e informativo sobre o item que será apresentado
no exterior.
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Tradução Juramentada 
É de vital importância o trabalho de um profissional que possa traduzir, com precisão, 
documentos que exigem validação legal para apresentação em órgãos públicos, 
embaixadas, consulados, justiça e etc.

Manuais e textos técnicos 
Normalmente, uma tradução técnica especializada refere-se a documentos redigidos
por editores profissionais que lidam com determinados temas tecnológicos ou científicos. 
É por isso que, nesses casos, utilizamos tradutores que, além de serem especialistas 
em idiomas, são graduados ou mestres em assuntos técnicos ou científicos.

Tradução Literária 
A especialização do tradutor literário é a literatura, no entanto, é comum que os 
tradutores com essa especialidade adquiram maior experiência em um determinado 
gênero ou estilo de textos. Contamos com tradutores experientes nos mais diversos 
gêneros e com anos de atuação no mercado.



SERVIÇOS 
AUDIOVISUAIS
Profissionais capacitados em centenas de 
combinações linguísticas, especializados 
em transcrição de áudio, tradução para 
legendagem e dublagem, tradução de games, 
legendagem eletrônica, legendagem em
mídias digitais, voice-over, além de edição e 
finalização do material.

Legendagem Eletrônica 
Legendagem Eletrônica (ou legendagem simultânea) que pode ser observada nas principais 
mostras e festivais de cinema internacionais no Brasil e no exterior, bem como em peças de
teatro, óperas e musicais. Trata-se de um sistema que permite que uma sessão de cinema 
(ou peça teatral) seja legendada em tempo real, sem que as legendas estejam impressas na
cópia, mas projetadas em um painel ou diretamente na própria tela de cinema. 

Transcrição de áudio em vários idiomas 
O Grupo 4Estações visa a globalização da atividade corporativa e do segmento de 
eventos, o que exige profissionalismo na transcrição dos áudios de reuniões empresariais, 
seminários, workshops e congressos. Um serviço fundamental que amplia o alcance de
novos negócios e conteúdos, abrindo possibilidades para os diversos setores. 

Legendagem Digital 
Legendagem em Mídia Digital é um serviço indicado para vídeos institucionais, 
envio de cópias legendadas para seleção em editais, para festivais de cinema e 
mostras itinerantes que se utilizam de qualquer mídia com exceção de películas 
em 35mm. Nosso departamento de legendagem está apto a inserir legendas em 
diversas mídias e em todos os formatos disponíveis:
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Voice-Over 
A tradução para Voice over ou de Voz sobreposta é uma técnica de tradução audiovisual
em que a dublagem é sobreposta à Voz original, esta pode, contudo, ser ouvida como 
voz de fundo (ou em segundo plano). Este método de tradução é usado com maior 
frequência em Documentários e Noticiários para traduzir entrevistados estrangeiros. 
Em alguns países, é geralmente utilizado para traduzir todos os tipos de filmes.

Tradução para Dublagem 
A tradução para Dublagem é um trabalho que considera a substituição da voz original 
de filmes, séries, desenhos animados, novelas, documentários, etc) pela voz e 
interpretação de um ator. A dublagem é feita em estúdios de dublagem, com 
profissionais diversos, dentre os quais os dubladores que são aqueles que com sua voz 
e interpretação, substituem as vozes de obras estrangeiras por uma versão nacional. 
O tradutor para dublagem é um profissional que reúne técnicas muito diferentes do 
tradutor para legendagem. Temos em nosso quadro de colaboradores profissionais 
especializados nesse tipo de tradução
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Closed Caption 
A tradução para Closed Caption Offline, também conhecido como legenda oculta 
pós-produzida. Este recurso é utilizado para transcrever o áudio de programas de forma
 mais detalhada e completa, para portadores de deficiência auditiva.

Tradução de Games 
O setor de entretenimento digital é um dos que mais cresce no mundo, em público e em
 receita. Todos sabem que os games começaram com pesados consoles cheios de fios,
 mas hoje são leves e nos acompanham através de celulares e tablets. A tradução de 
games, por ser de natureza muito interativa, traz um grande desafio para o tradutor, 
que deve ter conhecimento técnico e linguístico, além de uma boa compreensão da 
linguagem e das particularidades do seu público.



INTERPRETAÇÃO
Serviços de tradução simultânea, consecutiva, 
remota, móvel, transmissão ao vivo, além de 
serviços de gravação, transcrição, edição e 
finalização de áudio captado no evento.

Tradução Simultânea 
A Tradução Simultânea, também conhecida por Interpretação Simultânea, é o ato de 
traduzir ao mesmo tempo a fala de um orador para a língua de um ou mais ouvintes. 
O objetivo é dar a pessoas que falam idiomas diferentes a possibilidade de participar 
de reuniões, debates, conferências etc. Este trabalho só é viável por meio de intérpretes
profissionais, que trabalham dentro de uma cabine isolada acusticamente.

Tradução Consecutiva 
O intérprete senta-se à mesa de conferências para poder ver e ouvir perfeitamente o 
que se passa ao seu redor. Enquanto um participante fala, o tradutor toma notas para,
a intervalos de até cinco minutos, fazer a interpretação para outro idioma. 
Esta modalidade faz com que a duração do evento seja prolongada, portanto, 
sua utilização é recomendada apenas para eventos de curta duração.

Tradução Simultânea com fones móveis 
Utilizando um equipamento de transmissão de áudio sem fio, o intérprete e os participantes
podem usufruir da mesma agilidade que a tradução simultânea sem a necessidade da 
cabine de isolamento acústico, permitindo uma maior mobilidade. É a modalidade de 
interpretação mais usada em reuniões com até 20 participantes, visitas de campo, 
workshops, etc. Não interfere na duração do evento.



REVISÃO  
E COPYDESK
Revisão de textos, revisão técnica, 
eliminando vícios de linguagem e dando 
clareza às ideias apresentadas. 
Correção gramatical e ortográfica, 
adequação às normas da ABNT, ajustes
na redação e no desenvolvimento do texto.

Revisão técnica 
Por melhor que seja o conhecimento do profissional que elabora um texto de um artigo,
monografia ou tese, sem uma Revisão Técnica, pode faltar o emprego dos termos 
técnicos mais adequados, ou a utilização correta do idioma, diminuindo a oportunidade 
de que o projeto seja compreendido, ou até mesmo, aceito.

+

Revisão de textos 
O serviço de revisão de texto compreende correção ortográfica e gramatical 
seguindo as normas do  Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, pontuação,
concordância e regência verbal e nominal, correção de erros de digitação, 
adequação da linguagem ao gênero textual, atenção aos aspectos que se 
referem à norma padrão e outros aspectos linguísticos e semânticos.




