EMPRESA
A PATACOM é uma empresa com sede em Belo Horizonte e Buenos Aires com mais de 14 anos de
experiência e fundada por tradutores e intérpretes profissionais, brasileiros e estrangeiros. A
PATACOM oferece soluções em serviços de traduções livres e juramentadas, aulas e intérpretes
em inglês, espanhol, italiano, francês, alemão, chinês, holandês, russo, japonês e português,
atendendo as necessidades de nossos clientes nas mais diversas áreas, sejam elas no campo jurídico,
financeiro, comercial ou técnico – com qualidade e preços competitivos.
A PATACOM, como provedor de soluções integrais de tradução multilingue de caráter internacional,
oferece à sua empresa a solidez e a qualidade que o mercado global exige.
Diferenciais da PATACOM:
-Equipe de tradutores de várias nacionalidades
-Serviço personalizado e flexível.
-Tarifas competitivas.
-Absoluta confiabilidade.
-Pontualidade.
-Fazemos convênios com Empresas.

SERVICOS
A tradução escrita deve expressar com clareza a idéia do autor de forma a atingir seu objetivo, a
tradução não se improvisa. Portanto, proporcionamos uma solução completa em Traduções
Juramentadas e Simples, independentemente da área, tamanho e complexidade do seu projeto. A
Patacom também oferece serviço de interpretação para as conferências, seminários, congressos ou
reuniões da sua empresa. Para tal selecionamos o intérprete verificando a sua competência em função
da área abordada no evento e consequente terminologia própria.
Os serviços prestados incluem:
• Tradução Juramentada e Livre (Simples), acadêmica, comercial e jurídica de documentação em
diversas áreas. Presença institucional, websites, artigos, currículos, cartas, relatórios, formulários,
folhetos, manuais, rótulos, documentos de comércio exterior, históricos, certificados, diplomas,
certidões de divórcios, antecedentes, declarações, carta de solvência, idoneidade, carteiras de
motorista, teses, pesquisas, discursos, balanços, contratos e outros.
• Interpretação (simultânea ou consecutiva) de eventos, reuniões, palestras. Intérpretes brasileiros e
estrangeiros com ampla experiência.
• Avaliação de competência linguística (proficiency/placement).
• Produção de material promocional em áudio e vídeo em idioma estrangeiro; tradução e versão de
conteúdo de Websites institucionais ou pessoais;
• Recepção e acompanhamento. Também oferecemos serviços personalizados de recepção de
estrangeiros.
• Aulas (particulares e empresas) nos idiomas: Espanhol, Francês, Alemão, Italiano e Inglês.
• Curso de Português e redação para: concursos, empresas, estrangeiros individuais. Revisão de
Textos.
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