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Introdução 

 Instituições financeiras internacionais 

 FMI 

 Banco Mundial 

 BID 

 CFI 

 

 Um estilo todo próprio 
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Introdução 
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The Economist The Fund 

The IMF boss The Managing Director 

bean counters, number 

crunchers 

accountants, economists 

cash piles, stacks of cash large cash holdings 



 

 

 

Estrutura e pessoas 
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Estrutura e pessoas 

Articles of Agreement 

  

 Under Article IV of the IMF’s Articles of Agreement, 
the IMF holds bilateral discussions with members, 
usually every year. 

 

 Nos termos do Artigo IV do Convênio Constitutivo,  
o FMI mantém discussões bilaterais com os países 
membros, normalmente uma vez por ano. 
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Estrutura e pessoas 

Executive Board 

 

 The report—along with Management responses and 
IEO’s comments—were discussed by the IMF’s 
Executive Board on October 15, 2009. 

  

 O relatório, bem como as reações da Direção-Geral e 
os comentários do IEO, foi discutido no Conselho de 
Administração do FMI em 15 de outubro de 2009. 
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Estrutura e pessoas 

Executive Directors 

 

 Twenty-four Executive Directors sit at the Board and 
represent the Fund membership. 

 

 Vinte e quatro Administradores compõem o 
Conselho e representam os países membros do Fundo. 

 

Mas, na prática, a teoria é outra...  
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Estrutura e pessoas 
Brasil: Diretoria Executiva, Diretores 

 

Portugal: Directório Executivo, Directores Executivos 

 

África: Conselho de Administração, Directores Executivos 

 

 “Who pays the piper calls the tune.”  

                                     Christine Lagarde 

 

Quem paga escolhe a tradução. 
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Estrutura e pessoas 

Management 
  

 The report—along with Management responses—was 
discussed by the IMF’s Executive Board on October 15, 2009. 

  

 O relatório, bem como as reações da Direção-Geral, foi 
discutido no Conselho de Administração do FMI em 15 de 
outubro de 2009. 

 

Managing-Director (MD) 

 Diretor-Geral 
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Estrutura e pessoas 

Staff 

 

 The evaluation team consulted with current and former 
members of the IMF staff. 

 A equipe responsável pela avaliação manteve consultas com 
funcionários e ex-funcionários do FMI. 

 

 Those regions alone account for over 60 percent of the 
Fund staff.  

 Mais de 60 por cento do quadro de funcionários do FMI 
provém daquelas regiões. 
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Estrutura e pessoas 

Staff 

 

 Fund staff will closely monitor the impact of the new 
policy. 

 O corpo técnico do Fundo fará um acompanhamento 
rigoroso do impacto da nova política. 

 

 IMF staff estimates and projections. 

 Estimativas e projeções dos técnicos do FMI. 
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Pessoas 

Official 

  

 A staff team visits the country, collects information, 
and discusses with officials the country's economic 
developments and policies. 

  

 Uma equipe de técnicos visita o país, recolhe 
informações e discute a evolução da economia e a 
política econômica com as autoridades do país. 
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Pessoas 

 Mas... 

 Nicolás Eyzaguirre, the IMF’s most senior official for 
the region, (…) (The Economist) 

 Nicolás Eyzaguirre, o mais graduado entre os 
funcionários do FMI encarregados da região, (…) 

 

 Petrobras officials will visit Congo in the coming 
weeks (...) (Bloomberg) 

 Representantes da Petrobras visitarão o Congo nas 
próximas semanas (...) 
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Pessoas 
Policymaker 

 Não é legislador (lawmaker). 

 Formulador de políticas? É longo e feio. 

 

 But policymakers in many countries face a delicate 
balancing act between mitigating the downside risks to 
growth while guarding against a build-up in inflation. 

 

 Mas as autoridades de muitos países se veem obrigadas a 
buscar um equilíbrio delicado entre a mitigação dos riscos 
de deterioração do crescimento e a proteção contra a volta 
da inflação. 
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Pessoas 

Policymaker 

 Inflation risks remain an important concern for 
policymakers, particularly in view of rising oil and food 
prices.  

 Os riscos de inflação continuam a preocupar os 
governantes, sobretudo em face da alta dos preços do 
petróleo e dos alimentos. 

 

Policymaking 

 Formulação de políticas, formulação da política 
 econômica 
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Pessoas (físicas e jurídicas) 

Stakeholders 

 “… todos os envolvidos em um processo, que pode ser 
de caráter temporário (como um projeto) ou 
duradouro.” (Wikipedia) 
 

 But these policies were not well communicated to 
donors, civil society, and other stakeholders in 
individual countries. 

 

 Mas houve falhas na comunicação dessas políticas aos 
doadores, à sociedade civil e às demais partes 
interessadas em cada país. 
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Lending 
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Lending 

 Transparency in lending should also be encouraged. 

  

 Deve-se estimular a transparência na concessão de 
crédito. 

  

 As a result of the capital increase, the lending volume 
will go up substantially. 

  

 Como resultado do aumento de capital, o volume de 
empréstimos aumentará substancialmente. 
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Lending 
Lending capacity 
  

 We will look into ways to contribute to enhancing the 
Bank’s lending capacity for low-income countries. 

 Estudaremos formas de contribuir para a ampliação da 
capacidade do Banco de prover financiamento aos 
países de baixa renda. 

 (…) strengthen the lending capacity of banks and 
other financial institutions 

 (…) fortalecer a capacidade de oferta de 
financiamento de bancos e outras instituições 
financeiras 
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Lending 

Lender, creditor 

  

 A little over half of this amount will be provided by 
bilateral creditors, and the rest will come from 
multilateral lenders. 

  

 Um pouco mais da metade dessa soma virá de 
credores bilaterais e o restante, de instituições 
financeiras multilaterais.  
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Lending 

Lender, creditor 

  

 Lender of last resort 

 Emprestador de última instância 

 Prestamista de última instância 

  

 O FMI é um emprestador de última instância. 
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The Economist would say: 

 “Money comes with strings attached.” 

  

The IMF, World Bank would put it differently: 
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Lending 

Conditionality, conditionalities 

 It is an approach that favors the disbursement of loans in 
installments conditional upon fulfillment of quantitative 
targets and performance criteria—the so-called 
conditionalities. 

  

 É uma concepção que privilegia empréstimos 
desembolsados em parcelas, vinculadas ao cumprimento de 
metas quantitativas e critérios de desempenho — as 
chamadas condicionalidades. 
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Lending 

Cross-conditionality 

 

 We will be careful to avoid cross-conditionality in 
these areas, and to that end, we will work closely with 
the World Bank and other donors. 

 

 Estaremos atentos para evitar a condicionalidade 
cruzada nessas áreas e, nesse sentido, trabalharemos 
em estreita cooperação com o Banco Mundial e demais 
doadores. 
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Borrowing 
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Borrowing 
 Governments must be prudent in their borrowing 

policies. 

 Cabe aos governos adotar políticas de endividamento 
prudentes. 

 

 The rise in external borrowing costs has been 
contained in part by the decline in interest rates in the 
United States. 

 A elevação dos custos dos empréstimos externos foi 
contida, em parte, pela queda dos juros nos Estados 
Unidos.  
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Borrowing 

Borrower, debtor 

 

 Although Brazil is no longer a borrower from the IMF, (…) 

 Embora o país já não seja prestatário do FMI, (…) 

 

 The servicing of this debt is a matter between private sector 
creditors and borrowers. 

 O serviço dessa dívida é um assunto que compete aos 
credores e devedores do setor privado. 
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Borrowing 

Concessional loans 

  

 Debt service remains high at over 30 percent of 
revenues, despite the assumption of concessional 
loans to finance the fiscal gaps. 

  

 O serviço da dívida continua elevado, superior a 30% 
das receitas, apesar do pressuposto do financiamento 
dos déficits fiscais por meio de empréstimos em 
condições concessionais. 
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Borrowing 

Outstanding debt 

  

 The country’s outstanding debt stood at US$ 700 
billion in end-2009. 

 

 O saldo da dívida do país montava a US$ 700 bilhões 
no fim de 2009. 
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Borrowing 

Debt repayment 

 

 The former president welcomed the early repayment 
of the Brazilian debt with the IMF. 

   

 O ex-presidente elogiou o pagamento antecipado da 
dívida brasileira com o FMI. 

 

Reimbursement 

 Reembolso 
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Borrowing 

Debt overhang, debt distress, overindebtedness 

 

 Debt overhang in African countries remains a 
constraint to poverty reduction. 

 O sobreendividamento dos países africanos 
continua a restringir as possibilidades de redução da 
pobreza. 

 O peso excessivo da dívida dos países africanos 
continua a restringir as possibilidades de redução da 
pobreza. 
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Borrowing 

Debt Workout 

 Renegociação da dívida 

 

Bailout, bail-out 

 Operação de salvamento, plano de socorro, resgate 

 

Bail-in 

 Operação de salvamento, resgate (por meio de capital 
 privado) 
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Borrowing 

Default 
  

 There were many doubters who predicted that Brazil would 
have to default on its debt. 

 Muitos descrentes previam que o País seria obrigado a 
declarar a moratória de sua dívida. 

 

 This could increase the risk of default in the event that a 
government cannot roll over its debts at any cost. 

 Isso eleva o risco de inadimplência caso o governo se veja 
impossibilitado de refinanciar suas dívidas, seja a que custo 
for. 

João Vicente de Paulo Júnior 
The Language of International Financial Institutions 

III Conferência Brasileira de Tradutores do ProZ.com, Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2011 



 

 

 

 

Alguns termos importantes 
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Alguns termos importantes 

Policy vs. politics 

 

 The likelihood is that the policy debate will 
increasingly move to other topics. 

  

 É provável que o debate político se desloque cada vez 
mais para outros tópicos. 

  

 É provável que o debate sobre políticas se desloque 
cada vez mais para outros tópicos. 
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Alguns termos importantes 
Ownership, take ownership, country ownership 
  

 The key factor was the country authorities’ ownership of 
the reform program. 

 O fator-chave foi a adesão das autoridades ao programa de 
reformas. 

 Structural reforms should be based upon a country’s 
poverty reduction strategy to help ensure policy 
ownership. 

 As reformas estruturais devem basear-se na estratégia 
nacional de redução da pobreza, a fim de ajudar a preservar 
a inspiração nacional das políticas. 
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Alguns termos importantes 

Surveillance, IMF surveillance 

 Supervisão 

 

Surveillance (OMS)  

 Vigilância 

 

Supervision 

Banking supervision 

 Supervisão bancária 
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Alguns termos importantes 
Supervision 

Oversight 

Monitoring 

Inspection/Inspecting 

Enforcement 

 

Fiscalização 

 

Tax enforcement 

 Fiscalização tributária 
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Alguns termos importantes 

Capacity building 

  

 Capacitação 

 

 Fortalecimento das capacidades 

  

 Reforço das capacidades  
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Alguns termos importantes 

Effort 

 We will make every effort to speed up structural 
reforms. 

 Envidaremos todos os esforços para acelerar as 
reformas estruturais. 

 

Fiscal effort 

  Esforço fiscal 

 Esforço de arrecadação 
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Alguns termos importantes 

Effort 

 

 Greater collaborative effort is needed to... 

 Esforços de colaboração?? Esforços colaborativos?? 

 São necessários mais esforços em termos de 
cooperação para… (quase lá) 

 É preciso reforçar a cooperação… 

 É necessário mais cooperação… 

Effort pode ser eliminado. É como experience... 
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Alguns termos importantes 

Developments 
 

 “Para o Copom, a transmissão dos desenvolvimentos 
externos para a economia brasileira pode se 
materializar por diversos canais (…)” (Ata do Copom) 

  

a evolução externa 

 a evolução da conjuntura externa 

 os desdobramentos no cenário externo 
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Alguns termos importantes 

Facility 

 

Financing facility, credit facility 

 

 programa de financiamento 

 mecanismo de financiamento 

 linha de crédito 

 facilidade (sobretudo “em África”) 
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Alguns termos importantes 

Inadequacy 

 However, the inadequacy of statistical data made our 
task very difficult. 

 Contudo, a insuficiência de dados estatísticos tornou 
nossa tarefa muito difícil. 

 

Inadequate funds 

 recursos insuficientes 

 falta de recursos 
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Verbos e quetais 
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Verbos e quetais 
Require, required, requirement 
  
 Achieving some of the Millennium Development Goals 

(MDGs) will require an increase in investment with donor 
support. 

 A consecução de alguns dos Objetivos de Desenvolvimento 
do Milênio (ODM) exigirá um aumento dos investimentos 
com apoio dos doadores. 

  
 In some countries, anti-crisis measures still fall short of 

what is required. 
 Em alguns países, as medidas de combate à crise ainda 

estão aquém do necessário. 
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Verbos e quetais 

 Courts are required by law to make public the 
outcome of insolvency proceedings. 

 Os tribunais são obrigados por lei a publicar o 
resultado de processos de insolvência. 

  

 In this respect, we request the Bank to undertake an 
urgent study on the implications of this requirement. 

 A esse respeito, solicitamos que o Banco empreenda 
com urgência um estudo das implicações desse 
requisito. 
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Verbos e quetais 
 The mission suggests some changes in the reserve 

requirement system. 

 A missão sugere algumas mudanças no sistema de 
depósito compulsório/reserva compulsória. 

Capital requirements 

 The Basel Committee of Banking Supervision recently 
issued proposals to raise capital requirements in certain 
regions. 

 O Comitê de Supervisão Bancária da Basiléia propôs 
recentemente o aumento do capital mínimo exigido dos 
bancos em certas regiões. 

 Requerimentos de capital (não!!) 
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Verbos e quetais 

Tighten 

 Some countries may need to tighten monetary policy 
to avoid higher fuel prices producing more general price 
increases. 

 Alguns países talvez necessitem adotar uma política 
monetária mais restritiva para evitar que a alta dos 
preços dos combustíveis provoque aumentos 
generalizados dos preços. 

 Alguns países talvez necessitem adotar uma política 
monetária mais austera (…) 
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Verbos e quetais 

Proposed 

 Proposed budget 

 Orçamento proposto?? 

 Proposta de orçamento 

 

 Proposed resolution 

 Resolução proposta?? 

 Proposta de resolução 
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Adjetivos 
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Adjetivos 
Sound 
  
 Sound economic policies have led to the most vigorous 

period of recovery and expansion in nearly two decades. 
  
 A aplicação de políticas econômicas sólidas resultou no 

período mais vigoroso de retomada e expansão da 
economia em quase duas décadas. 

 
 Despite sound fundamentals, the region faces risks. 
  
 A despeito da solidez dos fundamentos econômicos, a 

região também enfrenta riscos. 
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Adjetivos 
Cross 

 New data point to inflation concerns as a major driver of 
cross-country differences in spending of incremental aid. 

 Novos dados mostram que preocupações com a inflação 
são um determinante fundamental das diferenças entre os 
países quanto ao gasto da ajuda adicional. 

 

 A cross-country study 

 Um estudo comparativo de países 
  

 A cross-section analysis 

 Uma análise transversal 
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Adjetivos 

Potential 

 The two-tranche loan is sought to avoid potential 
delays during a period of political transition. 

 O recurso a um empréstimo em duas parcelas procura 
evitar possíveis atrasos em um período de transição 
política. 

 O recurso a um empréstimo em duas parcelas procura 
afastar a possibilidade de atrasos em um período de 
transição política. 
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Adjetivos 

Capital-intensive, energy-intensive, labor-intensive 

 É necessário decidir entre dois processos de produção: 
um processo intensivo de mão de obra e um 
processo intensivo de capital. (não!!) 

 

 (…) um que exige bastante mão de obra e outro, 
bastante capital. 

 

 (…) um que faz uso intensivo de mão de obra e outro, 
de capital. 
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Adjetivos 

Mixed 

  

 It was a mixed week for developing countries. 

  

 Foi uma semana mista para os países em 
desenvolvimento. (??) 

  

 Foi uma semana de altos e baixos. 
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Adjetivos 

  

 The Bank’s initiative had mixed success. 

 A iniciativa do Banco produziu resultados positivos 
e negativos. 

  

 Progress on structural reforms was mixed. 

 As reformas estruturais avançaram de forma desigual. 
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Substantivos 
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Substantivos 

Gap 

 Não é apenas lacuna ou brecha. 

 

 The current global environment will make it even 
more difficult to obtain the financing necessary to 
close the infrastructure gap. 

  

 Diante do atual cenário mundial, o financiamento 
necessário para sanar as deficiências infraestruturais 
será cada vez menos acessível. 
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Substantivos 

 Debt service remains high at over 30 percent of revenues, 
despite the assumption of concessional loans to finance the 
fiscal gaps. 

 O serviço da dívida continua elevado, superior a 30% das 
receitas, apesar do pressuposto do financiamento dos 
déficits fiscais por meio de empréstimos em condições 
concessionais. 

 

Resource gap 

 Déficit de recursos, insuficiência de recursos, falta de 
 recursos 
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Substantivos 

Environment 

 Macroeconomic environment 

 Conjuntura macroeconômica 

 Contexto macroeconômico 

Audit office 

 Tribunal de contas (não é escritório de auditoria, 
gabinete de auditoria) 

Weakening prospects 

 Deterioração das perspectivas 
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Substantivos 
Downside risk 
 The protracted financial turmoil poses a key downside risk 

for the global economy in 2008. 

 O prolongamento da turbulência financeira cria um grande 
risco de deterioração da economia mundial em 2008. 

 Risks to the outlook remain tilted to the downside. 

 Os riscos para a conjuntura continuam a apresentar viés 
negativo. 

 The balance of risks for growth is now tilted to the 
downside. 

 A balança de riscos para o crescimento pende agora para o 
lado das previsões negativas. 
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Substantivos 

Upside risk 

  

 There is a clear opportunity for upside risks to 
further materialize given the present undervaluation 
of Colombian assets. 

  

 Existe uma grande possibilidade de os resultados 
superarem as projeções em razão da atual 
subvalorização dos ativos colombianos. 
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