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Serviços de Tradução

Respostas rápidas
Respondemos rapidamente a todas as 

consultas de nossos clientes com 

clareza e simplicidade.

Foco na qualidade
Trabalhamos com os melhores 

tradutores e revisamos todas as 

traduções antes da entrega, para 

garantir que nossos clientes sempre 

recebam o serviço impecável que 

merecem.

Entrega no prazo
Entendemos a importância dos prazos, 

por isso, nos comprometemos a 

entregar a tradução finalizada na data 

prevista ou antes do prazo.



Traduções Técnicas

Como funciona?

Avaliamos o texto que requer tradução e identificamos a área do 

documento para designar o tradutor mais adequado para a tarefa. 

Concluída a tradução, realizamos um processo de revisão para 

entregar o documento final no prazo e com a mais alta qualidade.
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Realizamos traduções técnicas em praticamente todos 

os idiomas com tradutores especializados e altamente 

qualificados.
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01.

Benefícios

• Tenha seus documentos de todas as áreas traduzidos por um 

tradutor especializado e com alta qualificação.

• Receba suas traduções com a mais alta qualidade e pontualidade.

02.

Avaliação da 

solicitação

Designação 

do tradutor 

adequado

Revisão do 

documento 

traduzido

Entrega do 

documento final



Traduções Juramentadas

Como funciona?

Recebemos o pedido de tradução juramentada e encontramos um 

tradutor juramentado nos respectivos idioma e país. Acompanhamos o 

processo de tradução até que o documento seja revisado e a 

declaração final seja verificada. Se a tradução juramentada precisar 

ser legalizada, também tratamos disso.
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Garantimos que suas traduções sejam assinadas e 

autenticadas por tradutores juramentados, que atestam 

que o documento traduzido é verdadeiro e fiel ao 

original.
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01.

Benefícios

• Atenda às exigências de registro em qualquer país que exija uma 

tradução juramentada como condição para o depósito.

02.

Avaliação da 

solicitação

Designação do 

tradutor 

juramentado 

adequado

Revisão do 

documento 

traduzido

Entrega do 

documento final



Revisão de traduções

Como funciona?

Analisamos o texto original a ser revisado e a tradução fornecida. 

Entramos em contato com o tradutor mais adequado para essa área e 

idioma específicos e acompanhamos o processo de tradução. 

Realizamos uma comparação entre as traduções para verificar as 

palavras revisadas e traduzidas e entregar a tradução.
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Ajudamos você a reduzir custos caso já tenha o 

documento traduzido. Lemos e comparamos o novo 

original com a tradução anterior, fazendo os ajustes 

necessários.
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01.

Benefícios

• Reduza custos na tradução de documentos parecidos.

• Tenha documentos igualmente traduzidos, mantendo a mesma 

terminologia.

02.

Análise de 

documentos

Seleção do 

tradutor 

adequado

Comparação e 

tradução de 

documentos

Entrega da 

tradução
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