




























Se você está aberto para aprender mais sobre você mesmo, a derrubar 
paradigmas e crenças que limitam sua carreira de progredir, está pronto 
para criar mudanças em sua vida e disposto a obter sucesso em sua carrei-
ra, então leia este livro!

Todo profissional irá se beneficiar com as dicas práticas e imediatamente 
aplicáveis sobre os dilemas comportamentais e problemas de relaciona-
mentos que enfrentamos durante nossa vida corporativa.

Com uma linguagem clara e objetiva, os textos foram organizados em for-
mato de “pílulas de conhecimento”, que podem ser aplicadas em situações 
específicas no trabalho e se destinam a todos os profissionais, indepen-
dentemente do momento de carreira.

A autora busca oferecer aos leitores crônicas, críticas, provocações e refle-
xões da vida corporativa moderna sempre com intuito de fazê-los crescer, 
aprender e avançar na carreira.

Mestre em Administração com foco em Com-
portamento Organizacional pela Universidade 
Municipal de São Caetano do Sul, possui MBA 
em Marketing pela Fundação Getulio Vargas e 
é Bacharel em Administração pela Fundação 
Santo André.

Possui mais de 13 anos de experiência profissio-
nal, atuando com Gestão de Pessoas em diver-
sas empresas. Com formação internacional em 
Coaching e especialização em Liderança, atua 
como Coach Executivo e Desenvolvimento de 
Carreira.

Colunista fixa do UOL Empregos, o mais visita-
do portal de notícias do Brasil para temas de 
comportamento corporativo, apresenta dicas 
semanais sobre coaching e carreira em diversos 
programas de rádio, veiculados também pela 
internet.

Autora de diversos artigos acadêmicos publica-
dos em congressos e revistas no Brasil e exte-
rior, tornou-se colunista de vários sites, revistas 
e jornais. Teve seu projeto publicado no livro “Os 
melhores projetos de MBA de 2002 pela FGV”.

Professora dos cursos de MBA da Fundação Ge-
tulio Vargas desde 2007 para as disciplinas de 
Gestão de Pessoas, Comportamento Organiza-
cional, Comunicação e Relacionamento Inter-
pessoal.

Ganhadora do prêmio “Líder Empreendedor 
2010”, realizado pelo Congresso de Recursos 
Humanos FONATE.

Fico feliz que Daniela do Lago compartilhe, 
também por meio deste livro, seus conselhos 
sempre assertivos e claros. Espero que o leitor 
aproveite tanto quanto eu, nas ocasiões que 
pudemos trabalhar juntas.

KARINA YAMAMOTO 
editora de Educação do UOL

Ter a Daniela como coach foi fantástico e me 
serviu como uma ótima oportunidade de rece-
ber uma série de insights para a minha carreira 
e também para gestão do meu time. Mas, acima 
de tudo, a simplicidade com que ela aborda os 
temas, tanto como coach, quanto como pales-
trante, é o que faz da Daniela uma profissional 
diferenciada.

FREDERICO GOLDSCHMIDT 

diretor da AstraZeneca
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Daniela do Lago, seu nome em si já nos inspira ao cristalino 

e ao sentido da vida. Ao ingrediente da integridade e da 

ética na escolha dos meios para obtenção dos resultados. 

Passei a admirar o trabalho da Daniela em contatos que 

tivemos e ao observar sua preocupação efetiva com a 

profundidade das coisas e com a excelência em tudo o 

que faz.

Tenho certeza de que esta obra será de extrema 

valia para toda a sociedade.

JOSÉ LUIZ TEJON MEGIDO 
palestrante
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