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Vício lingüístico vai contra o princípio da objetividade no atendimento. Devagar e sem fazer 
alarde, o gerundismo se incorporou ao nosso dia-a-dia. Em menos de uma década virou 
fenômeno nacional na linguagem cotidiana. Está presente em e-mails, reuniões, conversas 
telefônicas, nas filas de bancos e tem sempre alguém para "estar avaliando o relatório" ou 
"estar passando o recado". E o mundo corporativo foi contaminado.  
 
Especialistas acreditam que a expansão do gerundismo esteja na tradução literal da estrutura 
"will be + gerúndio" (por exemplo: "will be sending", ou "vou estar enviando"), muito utilizada 
em manuais dirigidos a centrais de atendimento redigidos em inglês, sobretudo nos Estados 
Unidos. O fato é que o idioma inglês exerce forte influência sobre a língua portuguesa 
atualmente e não seria surpreendente a confirmação das suspeitas dos especialistas de que 
"importamos" essa forma de linguagem. Mas não é só isso.  
 
O gerundismo já foi chamado de praga, vício, moda, fenômeno lingüístico, entre outros 
termos. O que era visto injustamente como um problema apenas dentro das empresas de 
atendimento ganhou força com elas e amplificou-se para outros setores, alcançando até 
platéias acadêmicas.  
 
A imagem do mundo corporativo foi o primeiro alvo daqueles que, com toda a razão, 
condenam o uso exagerado de verbos no gerúndio. A forma gramatical já provocou muita 
polêmica e tornou-se uma das armas utilizadas para a crítica ao setor de contact center, 
vinculando o gerundismo à ineficiência.  
 
Se não, vejamos. Criado para comunicar ações simultâneas ou promover a idéia de 
continuidade, o gerundismo convive com um paradoxo: a associação da formalidade com a 
falta de compromisso com a informação a ser transmitida. Um bom exemplo é a expressão 
"vamos estar fazendo", que dá a impressão de permanência de tempo, ao passo que o 
equivalente, expresso por "vamos fazer", se refere ao ato a partir de agora. Por isso, em vez 
de apresentar a conclusão, o gerundismo dá a impressão de que o processo está em 
andamento.  
 
Atentas ao mercado e à influência maléfica que essa forma de linguagem vinha exercendo 
sobre o setor, as empresas de contact center, bem como a entidade que as congrega, a 
Associação Brasileira de Telesserviços (ABT), vêm implementando, com sucesso, uma série de 
ações, sobretudo de treinamento, junto a um universo de cerca de 580 mil pessoas.  
 
A ABT distribuiu, em abril, uma cartilha antigerundismo. A maior empresa de contact center da 
América Latina, a Atento, pertencente à Telefônica S.A., criou o programa Caça ao Gerundismo 
e já reduziu em 80% o uso incorreto do gerúndio no atendimento nas centrais em que foi 
implantado. O segredo: treinamento e monitoramento. Uma das ferramentas utilizadas pela 
empresa é a dramatização feita por atores. Vez por outra surge no meio da operação um 
grupo de "caça-fantasmas" que seguram placas com frases compostas por gerundismo. Assim, 
é possível mostrar aos atendentes o quão errada é essa forma de falar. Além disso, a 
reciclagem tem de ser permanente, uma vez que não é apenas no ambiente de trabalho que 
os atendentes ouvem esse tipo de construção.  
 
Algumas empresas optam por usar metodologias de avaliação rigorosas através das quais o 
uso do gerundismo pode "brecar" uma promoção profissional ou diminuir o bônus salarial. Um 
artifício comum e funcional é a utilização de placas e lembretes no ambiente do funcionário. 
Muito eficaz é a contratação de professores de português, que promovem concursos de 
redação, contos e poesias com o objetivo de diminuir o vício de linguagem.  
 
Enfim, o gerundismo não é mais uma tarefa só dos lingüistas. Erradicar essa construção 
abusiva faz parte das ações das grandes empresas que sabem da necessidade de combatê-la 
com propostas diferenciadas e muita criatividade.  
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