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RECOMENDAÇÕES DE BOAS PRÁTICAS PARA 
INTERPRETAÇÃO À DISTÂNCIA

INTRODUÇÃO

As soluções de interpretação à distância já estão em desenvolvimento há muitos anos, sendo 
que os primeiros estudos da AIIC sobre o assunto remontam à década de 1980. Em 2020, em 
função das medidas de isolamento social, as ferramentas ganharam mais atenção e aumentaram 
sua popularidade.

A modalidade de interpretação remota é mais uma alternativa entre todo o arsenal à 
disposição dos clientes organizadores dos eventos. Caberá aos intérpretes estarem preparados 
para transitar entre as formas presenciais e à distância por meio de treinamento prévio.

Por envolver tecnologia avançada, aspectos técnicos e variáveis ainda inexploradas para 
muitos, as opções de RSI devem ser cuidadosamente estudadas pelo intérprete antes de aceitar 
o trabalho. Este guia tem por objetivo mostrar os principais pontos necessários para o trabalho 
remoto, cobrindo os aspectos que certamente influenciarão o sucesso final do evento.

DEFINIÇÕES

RSI – Remote Simultaneous Interpreting (Interpretação Simultânea Remota ou À Distância) se 
aplica às línguas orais e de sinais e pode ser realizada por meio de ferramenta específica, que 
possibilita relé e colaboração entre os intérpretes da equipe, ou mediante uso de ferramentas 
adaptadas. 

Há ainda outras modalidades que se aplicam ao conceito de interpretação à distância ou 
remota. São elas:

OPI – Over-the-Phone Interpretation (Interpretação Telefônica) usada apenas para línguas 
orais, principalmente para interpretação comunitária, reuniões de negócios e suporte técnico e 
calls de resultado. Pode ser intermitente ou consecutiva, usando as soluções de áudio streaming.

VRI – Video Remote Interpreting (Interpretação por Vídeo) usada para línguas orais e de sinais 
para transmissão para reuniões de negócios, premiações e palestras à distância durante um 
evento, nas modalidades intermitente e consecutiva. O sistema oferecido não inclui uma 
plataforma de interpretação remota e sim um sistema que ofereça a possibilidade de entrada de 
áudio e vídeo e um canal para transmissão da interpretação feita pelo profissional.
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ASPECTOS TÉCNICOS E AMBIENTAIS
(Fones, infraestrutura, internet, assistência de um técnico)

O primeiro passo para garantir o sucesso do trabalho de interpretação à distância é cobrir 
os requisitos técnicos.

A interpretação à distância pode ser feita a partir de hubs que oferecem todas as condições 
técnicas necessárias. Esta é a opção de preferência pois os aspectos acústicos de recepção e 
transmissão serão cobertos pelo estúdio de onde se trabalha. Além disso, em trabalhos mais 
longos, a equipe de intérpretes estará fisicamente no mesmo espaço, o que garante mais 
conforto e qualidade.

No entanto, se o trabalho for agendado para ser realizado remotamente e de casa, há uma 
série de cuidados que devem ser tomados para garantir o sucesso do evento.

• Escolha um local silencioso em que é possível controlar os ruídos externos e 
desligue outras possíveis fontes de ruído no próprio ambiente.

• Use fones e microfones com conexão USB e cancelamento de ruído, pois 
oferecem melhor qualidade e ainda protegem o intérprete do risco de trauma 
acústico.

• Use ethernet a cabo como sua fonte principal e tenha wi-fi ou 4-5G redundan-
tes, em caso de falha.

• Mantenha seus computadores e equipamentos carregados, para o caso de falta 
de energia elétrica. O uso de nobreaker é recomendável. Lembre-se que, atuan-
do de sua casa, o indicado é ter redundância de todo o sistema, incluindo compu-
tador e internet.

• Use o computador, de preferência uma máquina predeterminada, como seu 
instrumento principal de trabalho – deixe telefones celulares e tablets como 
backup. Alguns intérpretes preferem manter duas telas ligadas para não correr o 
risco de acidentalmente fechar alguma tela importante na máquina principal. 

• Muitas plataformas oferecem a assistência de um técnico antes e durante o 
trabalho. Beneficie-se dessa assistência fazendo um teste prévio com o técnico 
para garantir que não haja surpresas durante o trabalho.
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ASPECTOS LOGÍSTICOS
(Teste antes do uso da plataforma, coordenação com o colega)

O trabalho com as novas ferramentas irá gerar uma curva de aprendizagem e, para isso, o 
intérprete deve alocar tempo necessário para fazer testes e ajustes antes de cada trabalho. 
Algumas plataformas também exigem treinamento prévio – procure se informar de antemão, de 
acordo com a escolha do cliente. Lembre-se de reforçar esse ponto com os clientes, enfatizando 
a importância de ter tempo para realizar testes com calma.

• No trabalho em hubs, a infraestrutura já está estabelecida e há técnicos à 
disposição, além de o trabalho ser realizado no mesmo espaço em que está o 
colega. Mesmo assim, não dispense os testes prévios, com tempo suficiente para 
os ajustes necessários.

• No caso de trabalho remoto de sua casa, marque testes com antecedência, 
para verificar todas as conexões e configurações necessárias para a plataforma 
específica. Cada sistema pode exigir um tipo de ajuste e é bom ter tempo para 
realizá-lo.

• Acesse a plataforma/ferramenta pelo menos 30-45 minutos antes do início 
para resolver qualquer problema de última hora e estar preparado e concentra-
do no momento do início.

• Mantenha um sistema de comunicação aberto com o colega e/ou com a 
equipe técnica – discuta qual a melhor forma de se comunicar, sem que isso 
cause mais estresse ou dificuldade. Algumas plataformas já oferecem um chat 
para comunicação – se não for o caso, use o Whatsapp ou outro sistema, evitan-
do distrair-se excessivamente.

• Cabe ao intérprete avaliar a necessidade de cobrança adicional em função dos 
testes necessários e requisitados pelo cliente.

ASPECTOS LINGUÍSTICOS
(Acesso prévio ao material, qualidade da imagem da conferência principal)

A interpretação à distância é mais um nível de esforço que temos que agregar à nossa lista 
de esforços já imprescindíveis para a interpretação simultânea. Assim, a preparação prévia e 
abrangente do intérprete servirá para reduzir a preocupação com o conteúdo da apresentação 
em meio a todos os demais itens envolvidos.

• Acessar o material do evento em tempo hábil para preparação do intérprete, 
elaboração de glossários e esclarecimento de dúvidas técnicas com o cliente.

• A qualidade da transmissão recebida pelo intérprete é importantíssima: o áudio 
deve ser alto e claro e o vídeo da transmissão para o intérprete deve ter qualida-
de suficiente para permitir ver a pessoa que está falando de forma nítida e ler os 
slides com facilidade.

• Combine previamente com o cliente a dinâmica do evento, como duração 
das atividades, alternância entre os idiomas, como serão feitas as perguntas, 
interações do público, etc. Por estarmos à distância, as alterações feitas de 
última hora sempre serão uma dificuldade extra para os intérpretes – reforce 
isso com os clientes previamente para que estejam cientes e possam gerenciar 
o evento sem surpresas.
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ASPECTOS JURÍDICOS
(Segurança dos dados, privacidade de informações, propriedade intelectual 
de gravação/webstreaming, responsabilização por falhas técnicas)

• O profissional deverá adotar os cuidados razoáveis, ou seja, não utilizar progra-
mas piratas ou defasados, adotar cautelas mínimas de proteção (antivírus e 
firewall ativos e atualizados) e não adotar práticas temerárias (navegação na deep 
web ou visita a sites suspeitos). O intérprete poderá ainda designar uma máquina 
exclusiva para sua atividade profissional.

• Inclua em sua proposta/contrato de trabalho um item a respeito da isenção de 
responsabilidade do intérprete, especialmente diante de fatores incontroláveis 
(força maior e eventos da natureza) ou caso fortuito (que decorrem de ações 
humanas, mas são imprevisíveis). Entre esses fatores incluem-se queda de energia, 
interrupção de serviços de um servidor de conteúdo ou provedor de acesso, etc.  
A APIC possui um modelo de proposta e de contrato de serviço que já inclui 
essas cláusulas.

• A gravação da tradução simultânea é facilitada nas plataformas remotas. Lem-
bre-se de incluir a gravação e a cessão de direitos em sua negociação de condi-
ções com o cliente.

ASPECTOS PROFISSIONAIS
(Duração das jornadas, formas de cobrança, termos de cancelamento)

• As boas práticas de trabalho em interpretação simultânea continuarão em 
vigor para os eventos em RSI, a saber : o intérprete poderá trabalhar sozinho por 
até cerca de 1h e, acima deste período, o trabalho deverá ser feito em dupla ou 
até em equipes maiores, dependendo da duração do evento.

• O trabalho em RSI é ainda mais complexo e desgastante do que o trabalho 
feito em salas de conferência. Assim, as formas de remuneração deverão seguir 
as práticas vigentes no mercado. Os intérpretes farão sua cobrança por períodos 
ou jornadas de trabalho, e não por hora.

• Assim como em eventos presenciais, os termos de cancelamento deverão ser 
acordados previamente.

REFERÊNCIAS:
APIC - Guia de Boas Práticas: 

http://apic.org.br/wp-content/uploads/2020/01/Guia-Boas-Pra%CC%81ticas-APIC.pdf
AIIC Guidelines for Distance Interpreting:  

https://aiic.net/page/8734/aiic-guidelines-for-distance-interpreting-version-1-0/lang/1
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