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Empresas oferecem aulas de português a atendentes. 
 
O gerundismo, uso errado do gerúndio, principalmente no tempo futuro, difundiu-se de tal forma 
que começou a arranhar a imagem das empresas. Apesar de difundido, o emprego errado do 
gerúndio é atribuído, principalmente, aos atendentes de telemarketing. Os famosos "estarei 
mandando" e "estarei gravando", provavelmente inspirados em construções da língua inglesa, 
viraram marca dos call centers, a ponto de empresas do setor combaterem seu uso. 
 
"O uso excessivo do gerúndio não nasceu nas companhias de call center. O que aconteceu é que 
uso foi potencializado por essas centrais", diz Luís Alcubierre, diretor de relações institucionais da 
Atento, maior empresa de call center da América Latina, com 54 mil funcionários e presente em 
12 estados do Brasil.  
 
O programa "Caça ao Gerundismo" foi a solução encontrada para acabar com o problema. Aulas, 
brincadeiras e placas espalhadas por todo espaço passaram a fazer parte da rotina dos 
funcionários e fizeram com que o uso errado do gerúndio fosse reduzido em até 80% só nas 
primeiras semanas. "Fizemos de uma forma lúdica, que unisse diversão ao aprendizado. Fizemos 
uma paródia do filme "Caça Fantasmas" e transformamos algo sério em uma brincadeira que deu 
certo", conta Alcubierre.  
 
Treinamentos para o uso correto da língua são parte do dia-a-dia dos funcionários da Atento. Uma 
preocupação não só com o falar corretamente, mas também com a formação de cidadãos 
melhores. "Não estamos só formando profissionais melhores, mas também cidadãos melhores", 
diz o executivo. Treinamentos que não são comuns só na Atento, mas também em outras 
empresas de call center, como a Voxline, de São Paulo, e a Telesoluções, do Rio de Janeiro.  
 
"Temos professores de língua portuguesa para corrigir os erros de rotina. Além disso, temos 
observadores que estão sempre de olho no que nossos atendentes falam e que estão sempre 
prontos para corrigir os erros", resume Carla Lima, coordenadora de treinamento da Voxline, com 
sede em São Paulo e cerca de mil funcionários.  
 
Na Telesoluções, do Rio de Janeiro, o treinamento já começa antes mesmo do trabalho, mais 
exatamente no processo de seleção. "Aplicamos testes de português e de redação. Há também 
um teste de voz, que mostra se o candidato possui alguma falha de dicção ou de concordância 
verbal ou nominal", conta Karen Freitas, gerente de Recursos Humanos (RH) da empresa, que 
tem 2 mil funcionários. 
 
Para o professor de português Vicente Delorme, o treinamento é capaz de corrigir erros e de criar 
uma linguagem mais culta nos funcionários. A melhoria na forma de se expressar acaba ajudando 
não só no crescimento profissional, mas também na imagem da empresa. "Uma operadora de call 
center tem o dobro de responsabilidade porque ela não só se representa como também 
representa o seu cliente. O atendente está falando por dois negócios e tem que saber abordar o 
cliente e falar claramente", ressalta Karen, da Telesoluções. 
 
Outros erros também preocupam  
 
O uso incorreto do gerúndio não é a única agressão à língua portuguesa, segundo o professor 
Odilon Guerra. "Concordância verbal, nominal e vários erros de sintaxe são muito comuns e muito 
mais graves que a preocupação com o gerundismo", frisa. 
 



O professor lembra que o gerúndio pode e deve ser usado para expressar a ação enquanto se 
realiza. O problema está em seu uso excessivo. "Não é uma forma errada de se falar. O gerúndio 
sempre foi muito usado na conjugação e pode ser usado em vários momentos", afirma. 
 
Segundo Karen Freitas, gerente de RH da Telesoluções, um problema é a falta de plural. "O plural 
é crítico e para quem está do outro lado da linha soa muito mal. A pronúncia errada também deve 
ser combatida. O "probrema" é um verdadeiro clássico", brinca Karen. Para ela, corrigir o 
funcionário no momento do erro é eficiente, mas mesmo assim não dispensa o treinamento. 
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