QUEM É?
Professora, escritora, palestrante e pesquisadora dos temas e dos conteúdos ligados à sua
formação, carreira, palestras e workshops.
Por meio de seu discurso criativo, flexível, motivador, personalizado e direcionado aos mais
diferentes públicos, Daniela tem uma capacidade única de cativar a plateia e tornar sua
mensagem compreendida e lembrada.
Ministra palestras e atua desde 2001 com Gestão de Pessoas em diversas empresas.
Atualmente trabalha como Coach Executivo e Desenvolvimento de Carreira.
Mestre em Administração com foco em Comportamento Organizacional pela Universidade
Municipal de São Caetano do Sul. MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas. Bacharel
em Administração pela Fundação Santo André.
Formação Internacional em Coaching e especialização para Liderança pelo ICI (Integrated
Coaching Institute), em curso credenciado pelo ICF (International Coach Federation).
Professora dos cursos de MBA da Fundação Getúlio Vargas desde 2007, para as disciplinas de
Gestão de Pessoas, Comportamento Organizacional, Comunicação e Relacionamento
Interpessoal.
Em 2014 lançou seu livro DESPERTAR PROFISSIONAL, pela Editora Integrare, que contém
dicas práticas de comportamento no trabalho. Em 2016 lançou o livro UP – 50 DICAS PARA
DECOLAR NA SUA CARREIRA, sobre carreira e mercado de trabalho, também pela Editora
Integrare.
Vencedora do prêmio “Líder Empreendedor 2010” fornecido pelo Congresso de Recursos
Humanos FONATE.
Colunista ﬁxa do UOL Empregos, o mais visitado portal de notícias do Brasil para temas de
comportamento corporativo.
Contribuiu durante dois anos com dicas semanais sobre coaching e carreira nos programas
Transnotícia e 2 em 1, na Rádio Transamérica FM. Atualmente é colaboradora de vários sites,
revistas e jornais, tais como Folha de São Paulo, Diário do Grande ABC etc.
Seu estilo enérgico, combinado com sua mensagem informativa e estimuladora, tem causado
impacto em seu público, melhorando suas vidas, ajudando a progredirem em suas carreiras e
aperfeiçoando sua performance no trabalho.
Suas palestras despertam a motivação, autocrítica e reflexão. O conteúdo inspira, provoca e
estimula o pensamento crítico, com foco nas soluções de forma prática.

