
 

 

DANIELA DO LAGO APOSTA EM CONTEÚDO PERSONALIZADO PARA MOTIVAR 
E APONTAR NOVOS RUMOS PROFISSIONAIS A DIFERENTES PÚBLICOS 

 
Palestras, Treinamentos e Coaching de Carreira são as três frentes de 

trabalho da professora, que tem discurso criativo e estimulante 
 
Especialista em comportamento no trabalho e coach de carreira, a palestrante e escritora 
Daniela do Lago, com escritório localizado em Santo André, na Grande São Paulo, atende 
clientes em todo o Brasil e mesmo no exterior por meio de suas palestras, treinamentos e 
coaching.  Seu público é composto por estudantes, formadores de opinião, altos executivos e 
empreendedores. 
 
Conhecida por ter um discurso criativo, motivador e descontraído, sem deixar de lado o 
conteúdo acadêmico aprofundado, Daniela tem em sua vasta carteira de clientes empresas 
como AstraZeneca, Bombril, McDonald´s, Warner Bros, Porto Seguro, Colgate-Palmolive, 
Honda, Rayovac e AkzoNobel. "Minha missão é a de orientar e motivar os profissionais, 
conduzindo-os ao trabalho de autocrítica, reflexão e, posteriormente, da virada em suas 
carreiras, sempre com foco em soluções práticas e aplicáveis", avalia. 
 
Em 2014 publicou seu primeiro livro, com o título Despertar Profissional - Dicas Práticas de 
Comportamento no Trabalho (Integrare Editora), com crônicas, críticas, provocações e 
reflexões da vida corporativa moderna. "O livro tem servido para levar a um público ainda 
maior todos os conceitos e ferramentas que qualquer um pode acessar para ter mais sucesso 
na vida profissional e, consequentemente, atingir excelentes resultados, crescer e avançar”, 
finaliza.  

 
Formação e Prêmios: Daniela é mestre em Administração com foco em Comportamento 
Organizacional pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Possui MBA em Marketing 
pela Fundação Getúlio Vargas. É Bacharel em Administração pela Fundação Santo André. Tem 
formação Internacional em Coaching e especialização para Liderança pelo ICI (Integrated 
Coaching Institute), em curso credenciado pelo ICF (International Coach Federation). 
 
Atua como professora dos cursos de MBA da Fundação Getúlio Vargas desde 2007, para as 
disciplinas de Gestão de Pessoas, Comportamento Organizacional, Comunicação e 
Relacionamento Interpessoal. Foi vencedora do prêmio "Líder Empreendedor 2010" fornecido 
pelo Congresso de Recursos Humanos FONATE. 
 
Serviço:  
 
Daniela do Lago 
 
Daniela do Lago, especialista em comportamento no trabalho, coach de carreira, palestrante, 
professora e autora do livro Despertar Profissional - Dicas Práticas de Comportamento no 
Trabalho (Integrare Editora). 
 
 www.danieladolago.com.br | Instagram: @danieladolago 
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