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Associação de telemarketing tenta acabar com erro de linguagem. 
 
Ouvir alguém usar o verbo no gerúndio inadequadamente é desagradável, não é? Como na frase 
“em seguida, vou estar explicando isso para vocês”, em vez da simples expressão “vou explicar”. 
Pois, se depender da Associação Brasileira de Telemarketing (ABT), esse mau uso do português 
está com os dias contados. Em abril, a entidade, que representa a categoria acusada de ter criado 
esse desvio gramatical, inicia uma campanha de combate ao gerundismo. Uma cartilha dedicada 
ao tema será distribuída para funcionários de call centers de todo o país — 615 mil trabalhadores.  
 
E isso não é tudo. Antes mesmo de saber do início da campanha, muitas empresas do setor de 
telemarketing já adotam seus programas específicos. E outras, de fora dele, também. 
 
Na Intelig, por exemplo, além de treinamentos em salas de aula, há monitoria feita em tempo real 
e por meio de gravações para detectar esse mau uso do gerúndio. Neste caso, a fita é mostrada 
ao operador para que ele ouça a si mesmo e perceba o quanto o vício lingüístico soa mal.  
 
— Falamos sobre a importância da clareza e da objetividade. Prefiro fazer com que os atendentes 
aprendam a forma correta em vez de impor um texto rígido — diz Luciana Rodriguez, diretora de 
call center da companhia.  
 
Cartilhas da ABT serão distribuídas em escolas 
 
Na Directv, segundo a diretora de RH, Roselí Parrella, o tema foi incorporado aos treinamentos da 
empresa. E advertências sobre o erro linguístico são afixadas nos quadros de aviso da empresa: 
 
— O gerundismo atinge profissionais de todas as áreas, não só do serviço de atendimento ao 
consumidor (SAC). Por enquanto, não há uma penalidade para quem comete o erro. Mas estamos 
insistindo na correção. 
 
Na Atento, uma das maiores empresas do setor de call center, o programa “Caça-gerundismo” 
tem várias etapas. Além de treinamento e monitoria, a empresa apresenta, em murais de avisos, 
os erros de português mais comuns. E como eles podem ser solucionados. O gerundismo está 
sempre lá. A parte mais inusitada do programa, entretanto, é uma dramatização feita por atores. 
Há seis meses, um grupo de caça-fantasmas surge vez ou outra nos call centers da Atento 
perseguindo fantasmas que seguram plaquinhas com frases do tipo “vamos estar enviando”.  
 
— O intuito é mostrar a nossos atendentes, de uma forma divertida, o quão errado é essa forma 
de falar. Já notamos uma redução de 80% do gerundismo, mas temos que fazer reciclagem 
permanentemente pois não é só dentro do ambiente de trabalho que eles ouvem esse tipo de 
construção — diz Luis Alcubierri, diretor de Marketing e Comunicação da empresa. 
 
Sim, porque a praga está se espalhando. E vem sendo, inclusive, escrita. Aparentemente, ela 
nasceu há uns seis anos de uma tradução literal do inglês (da construção verbal “will be-ing”):  
 
— O gerúndio indica continuidade ou simultaneidade, e o seu uso fora do contexto, como acontece 
no caso, empobrece a nossa língua — ressalta o professor de português Sérgio Nogueira.  
 
Na cartilha da ABT, o erro será apresentado no formato de história em quadrinhos, com uma 
abordagem lúdica. Desta forma, pretende-se que o conteúdo seja absorvido com mais facilidade 
pelos leitores, diz o presidente da associação, Topázio Silveira Neto: 
 



— Depois, cada empresa envolvida “adotará” uma escola pública perto de sua região de atuação, 
onde também distribuirá as cartilhas entre os alunos do ensino médio. Assim, já educamos o 
trabalhador do futuro.  
  
Companhia dá gratificação pelo bom uso do português 
 
Empresa de telemarketing monitora a forma de atender  
 
Um adicional de até 70% do salário por semestre para quem não usa verbos no gerúndio 
inadequadamente, entre outros itens que medem a qualidade e a produtividade dos funcionários, 
foi a forma encontrada pela ACS, empresa de call center, para coibir este erro de linguagem. Além 
disso, diz Maria Aparecida Garcia, diretora de Talentos Humanos da companhia, a empresa 
promove treinamentos e monitora a forma de atender os clientes: 
 
— Os atendentes entram o mês com cem pontos e a cada erro cometido perdem um ponto. 
Assim, eles podem receber uma remuneração que pode chegar a até 70% do salário, mas isso vai 
variar de acordo com suas notas — conta Aparecida, acrescentando que este ano a empresa 
passou a oferecer cursos de língua portuguesa também para os executivos. — Percebemos que o 
hábito era igualmente transmitido por pessoas do alto escalão — completa ela.  
 
A consultora de RH Jacqueline Resch, da Resch Recursos Humanos, observa que a maioria das 
empresas testa a competência em inglês dos candidatos a vagas de emprego, mas poucas 
aplicam testes de língua portuguesa. Por isso, diz, os profissionais ficam preocupados somente 
com sua atualização no idioma estrangeiro: 
 
— Recentemente, fizemos um processo para um cargo que exigia domínio dos dois idiomas. 
Surpreendentemente, as notas de proficiência em inglês foram superiores às tiradas em 
português. E de nada adianta ter ótima formação, experiência, se o profissional mostra que não 
conhece o próprio idioma. 
 
Linguagem interfere no tempo de atendimento 
 
O diretor da Associação Brasileira de Marketing Direto, Jeffrey Costa, conta que a entidade 
também está investindo mais em treinamentos relacionados à questão:  
 
— O gerundismo acabou denegrindo de certa forma a imagem dos profissionais que trabalham no 
setor. 
 
Para mostrar à sua equipe — que é formada por estudantes de comunicação social, psicologia e 
fonoaudiologia — como ser objetiva e fugir dos gerundismos, a coordenadora do telemarketing da 
Universidade Veiga de Almeida (UVA), Luciana Soares, apela para o TMA, o Tempo Médio de 
Atendimento. Trata-se de uma meta de tempo estipulada por cada empresa e que deve ser 
cumprida. Assim, quanto maior a frase dita pelo atendente de call center, mais demorado será o 
seu tempo de atendimento: 
 
— O atendimento é uma ação presente. Se o cliente me pede uma ação, eu tenho de dizer a ele 
que vou verificar e pronto. E não que “vou estar verificando”. O gerundismo é uma forma de as 
pessoas não se comprometerem com prazos. 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 12 mar 2006, Boa Chance, p. 1 e 3. 
 
 


