
 
 

O QUE É LOCALIZAÇÃO E COMO ELA SE DIFERENCIA DA TRADUÇÃO 

Localização e tradução são termos que podem até parecer semelhantes, mas há diferenças 
fundamentais entre eles, no que diz respeito, principalmente, à consideração de aspectos 
culturais, funcionais e tecnológicos. Enquanto traduzir exige bons conhecimentos 
linguísticos, fazer a localização de um conteúdo requer conhecer profundamente a cultura 
do mercado de destino desta tradução. Por isso, para que uma tradução voltada a um 
público-alvo específico seja bem-sucedida, é preciso que seu tradutor leve em conta as 
especificidades deste público, ou seja: faça a localização do que vai traduzir. 

Assim, a localização é uma tradução que inclui modificações oportunas em determinado 
conteúdo para se obter um texto compreensível aos usuários de seu mercado de destino. 
Elementos do texto de origem como gírias, ditados populares ou qualquer outra 
característica de um texto culturalmente marcado podem ser substituídos por termos 
equivalentes que sejam comuns ao público-alvo do texto de destino. O mesmo deve 
acontecer com os sinais de pontuação que, muitas vezes, têm utilização diferente, 
dependendo do idioma em que um texto foi escrito. Veja os exemplos abaixo: 

Localização de Ditados Populares 

Ainda que passem a mesma mensagem, dificilmente conseguimos traduzir ditados 
populares literalmente. 

Qui s’y frotte s’y pique. (Francês) 

Quem procura, acha. (Português) 

El que busca encuentra. (Espanhol) 

A expressão francesa Qui s’y frotte s’y pique, quando traduzida literalmente, significa “Quem 
se esfrega quer coceira”. Sua tradução literal pouco faz sentido em português, mas equivale 
à nossa expressão “Quem procura, acha”.  

E, ainda que a estrutura da expressão em espanhol se assemelhe um pouco mais à expressão 
brasileira, traduzi-la literalmente também não seria a melhor opção, uma vez que “Quien 
busca encuentra” não é tão familiar para os falantes de espanhol quan to El que busca 
encuentra.  

Localização de Pontuação 

A maneira como os símbolos de pontuação são utilizados em cada idioma também dever ser 
considerada para evitar estranheza por partes dos leitores-alvo de um texto traduzido. Veja 
os exemplos: 

• Enquanto iniciamos um novo parágrafo com travessão ( – ) após dois pontos ( : ) para 
reportar um diálogo, em inglês, utilizamos aspas ( “ ” ) após uma vírgula ( , ): 

E então, disse à professora: 



 
– Desculpe, não fiz a tarefa de casa. 

And so, he said to his teacher, “I’m, sorry. I haven’t done my homework.”  

• Outra diferença de pontuação entre o inglês e português, é a utilização da vírgula ao 
listarmos palavras. O uso do “e” antes do último elemento a ser listado inviabiliza a 
utilização da vírgula no português. Já, em inglês, a vírgula acompanha o conector and: 

Preciso comprar óculos novos, chinelos e protetor solar.  

I need to buy new glasses, flip-flops, and sunscreen. 

• Em português, não é correto utilizamos letra maiúscula após os dois pontos  ( : ), a não ser 
que eles introduzam uma citação entre aspas ( “” ) ou um nome próprio. Já em inglês, 
diferentes orientações gramaticais sugerem que, às vezes, é possível que eles sejam 
seguidos por dois pontos. 

Segundo o APA Style, se os dois pontos introduzirem uma oração completa, ela deve 
começar com letra maiúscula: 

The sun has been strongly shining for three days straight: We need to water the plants to 
ensure they survive. (Tradução – Há três dias que faz sol forte: precisamos regar as plantas 
para que elas sobrevivam.) 

Já, de acordo com o Chicago Manual of Style, a palavra seguindo os dois pontos deve ser 
maiúscula apenas quando eles introduzirem duas orações explanatórias:  

Linda always wears sunglasses: Her eyes are sensible to sunlight. She also likes the way they 
look. (Tradução – Linda sempre usa óculos de sol: seus olhos são sensíveis à luz solar e, além 
disso, ela gosta do visual.) 

• O português também se diferencia dos outros idiomas na utilização do ponto e da vírgula 
junto aos numerais. Enquanto por aqui utilizamos a vírgula para fazer casas decimais e os 
pontos para agrupar os milhares, na maioria dos países estrangeiros ocorre o contrário.  
Levar este detalhe em consideração pode contribuir para o bom funcionamento de um 
aplicativo ou software. 

1,99 / 1.000 / 1.000.000 (Português) 

1.99 / 1,000 / 1,000,000 (Inglês, espanhol, francês) 

Localizar em um Mesmo Idioma 

A localização de conteúdo pode ser feita, até mesmo, entre textos de um mesmo idioma. 
Isso pode acontecer, quando o autor de um livro desejar fazer uma versão de sua obra 
voltada ao público jovem, por exemplo. Neste caso, o texto original pode ser modificado, 
incorporando-se gírias e uma linguagem mais leve. Assim, a localização se atenta a  detalhes 
que podem até parecer pequenos, mas que fazem toda diferença quando se trata de garantir 
a plena comunicação.  



 
Localização de Websites 

O serviço de localização está fortemente ligado à tradução de websites, games, softwares e 
aplicativos. 

Aqui estão algumas estatísticas sobre localização de conteúdo em função do tipo de website, 
extraídas do livro de Nitish Singh e Arun Pereira: The Culturally Customized Web Site (O 
Website Culturalmente Customizado).  

 Sites padrão: páginas escritas em apenas um idioma, iguais para todos os mercados  
(7,49%); 

 Sites localizados: páginas cujas informações relevantes são traduzidas para o mercado 
de destino (35,17%); 

 Sites altamente localizados: páginas traduzidas com adaptações específicas, como 
formato de data e hora. (28,66%); 

 Sites culturalmente adaptados: páginas onde houve adaptação de design, refletindo a 
cultura de cada mercado-alvo (0,2%). 
 

No caso de websites, além de “localizar” o conteúdo para garantir uma comunicação efetiva 
para com seu público-alvo, adaptações ainda mais específicas podem ser necessárias, como 
análise de SEO e alterações na funcionalidade da página, considerando idioma e país de 
destino. 

No entanto, se o conteúdo de um website não for localizado adequadamente, de nada 
adiantarão as métricas de SEO, uma vez que um usuário pode até acessar o site sem 
dificuldades, mas rapidamente sairá da página se considerar seu conteúdo pouco 
interessante. 

A localização nos convida a repensar a estrutura de um website de maneira íntegra. Adaptar 
sua página a um mercado-alvo, ajustar suas características considerando a cultura de seus 
clientes – inclusive alterando imagens, cores, e design gráfico – torna o trabalho de um 
tradutor ainda mais complexo. 

Localize! 

No processo de internacionalização, a localização de um texto é um muito importante. 
Adequar seu conteúdo – seja ele digital ou não – ao seu público-alvo pode ter forte impacto 
positivo na projeção de sua empresa e, consequentemente, no seu fluxo de vendas. 

É assim que trabalhamos na WK: levando em conta as peculiaridades de cada país e público-
alvo. 

WK. Mais que tradução, localização.  

Localize seu conteúdo com a WK Traduções.  

Até a próxima! 
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