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Apresentação 

A Elementar editoração & tradução surgiu em 2009 
e é a personalidade jurídica de seu fundador, 
Marcelo S. Madeira, que iniciou na atividade como 
revisor de textos em 1999. De lá para cá, são vinte 
anos ininterruptos dedicados à prestação de 
serviços editoriais.



Propósito 

Traduzir e revisar textos dos idiomas inglês e 
português para os setores acadêmico, corporativo e 
editorial. Revisar e preparar textos em português 
para os setores acadêmico e editorial. Atuar como 
ghostwriting na elaboração de textos sobre diversos 
assuntos. Prestar consultoria para publicações 
acadêmicas.



Ética 

Agir com comprometimento, consistência, discrição 
e estratégia para garantir o sigilo, a qualidade e 
atender os prazos dos clientes.



Resultados 

Ser referência na área na prestação de serviços 
editoriais nos setores acadêmico, corporativo e 
editorial.



Serviços 

Academic 
Publishing 

Revisão TraduçãoPreparação de 
Texto

Ghostwriting & 
Produção de 

Conteúdo

Tradução e versão 
de textos técnicos, 
jurídicos, livros de 
ciências humanas e 
não-ficção em geral 
para os idiomas 
inglês e português. 

Revisão 
gramatical e 
ortográfica. 
Revisão de 
provas e revisão 
do projeto 
gráfico.

Verificação dos 
aspectos estruturais 
e formais do texto. 
Correção gramatical 
e ortográfica. 

Elaboração, edição e 
projeto editorial de 
autobiografias, 
biografias pessoais e 
corporativas. 
Produção de 
conteúdo para 
marketing digital.

Elaboração, revisão e 
tradução de artigos para 
submissão em periódicos 
acadêmicos nacionais e 
internacionais. 
Padronização de 
referências bibliográficas e 
normas editorias: ABNT, 
Chicago, Vancouver e 
APA.



Portfólio 

Aqui estão alguns dos trabalhos já realizados. Além 
da tradução de livros, há a participação na tradução 
de capítulos em diversos livros. Traduções de 
manuais técnicos para diversos setores, contratos 
de venda e compra de ações, prospectos e outros 
documentos para o mercado financeiro, bem como 
diversos documentos jurídicos.



Tradução 

2007 

Aristóteles, Retórica 

Editora Rideel



Tradução 

2007 

Benjamin Franklin 

O caminho para a riqueza 

Universo dos Livros



Tradução 

2009 

Carol Miller e Elise B. 
Blackman  

Yoga - a qualquer hora, 
em qualquer lugar 

Universo dos Livros



Tradução 

2009 

Richard Webster 

Feng Shui para 
iniciantes 

Universo dos Livros



Tradução 

2010 

Pala Copeland e 
Al Link 

28 dias de prazer 

Universo dos 
Livros



Tradução 

2010 

Nancy Duarte 

Slide: Ology 

Universo dos Livros



Edição 

Desde 2012 até o 
presente 

Cognitio: revista de 
filosofia 

Centro de Estudos de 
Pragmatismo PUC-SP 



Organização 

                 2018 

Diversos autores 

Editora FiloCzar 

Organização, 
preparação, revisão e 

versão da 
apresentação



Contato 

Marcelo S. Madeira 
Tradutor e Revisor 

Tel.: +55.11.2367-5402 
Cel.:+55.11.99154-0203 
Skype: marcellomadeira 

E-mail: marcelomadeira@elementartraducao.com 
elementar.traducao@gmail.com 

https://www.linkedin.com/in/marcelo-silvano-madeira-08a560128/


