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S
aber como se destacar no trabalho é um desa� o para 
a maioria dos pro� ssionais. Muitos não sabem como 
se portar em um ambiente corporativo nem o que é 
essencial para se mostrar a um líder no dia a dia.

Para mim, um dos pontos principais dentro desse contexto 
consiste no c omprometimento organizacional, sem dúvida 
um elemento fundamental para o sucesso. Os pro� ssionais 
envolvidos se destacam e são requisitados por outros setores 
da própria empresa ou até mesmo pelo concorrente; eles en-
tregam o resultado da melhor forma e certamente realizam 
tudo o que é pedido com excelência.

Para ser comprometido, tudo começa sempre com a orga-
nização, seja física, com uma mesa organizada e a agenda 
dos próximos dias, seja mental, com foco nas metas tra-
çadas para aquela semana ou mês. Sem esse apoio – ou 
linha mestra, como preferir chamar –, o profissional vai 

ficar perdido em meio às tarefas diárias e aos milhares de 
demandas que receber. Resultado: não vai se comprometer 
com nada nem entregar nada. 

Ser comprometido não signi� ca � car além de seu horário 
de trabalho ou realizar atividades dos outros colegas. Na prá-
tica, o comprometimento está em várias ações. É preciso que 
o colaborador assuma uma postura favorável, sempre pensan-
do no bem e no crescimento da empresa em que trabalha. 
O pro� ssional tem de envolver-se de verdade nos projetos, 
mostrar-se ativo e propor ideias positivas e capazes de gerar 
resultados efetivos para a companhia. 

Você não sabe como pode se mostrar comprometido com 
seu trabalho? Simples: esteja sempre um passo à frente, dis-
posto a ajudar e a trazer uma ideia nova. Pense em como me-
lhorar seu ambiente de trabalho e sua empresa. Tente ir além. 
Que tal começar hoje?              n

Para entrar em contato com os pro� ssionais ou veri� car as vagas publicadas nesta página, 
acesse: www.abtcp.org.br/associados/curriculosevagas

IMPORTANTE: Associados ABTCP – empresas e pro� ssionais – podem divulgar currículos e vagas nesta coluna! 
Para conhecer as condições de publicação do seu per� l ou vaga da sua empresa, envie e-mail para relacionamento@abtcp.org.br
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