
Conectando Vidas & Carreiras



Quem somos...



Quem somos

A L . CASTELO é uma empresa focada no desenvolvimento 

profissional alinhado ao bem-estar integral. A partir de ações 

estratégicas desenvolvemos pessoas e empresas para que gerem 

melhores resultados e aumentem sua satisfação. 



Quem somos

Acreditamos no equilíbrio entre a vida pessoal e profissional 

como base para uma vida de sucesso. 



Quem somos

De forma transparente, próxima, personalizada, transformadora, leve e ágil,
buscamos conectar vidas e carreiras para promover a realização de nossos clientes.

Atendimento personalizado é o nosso grande diferencial!



Leticia Benvenuti Castelo 

É o nome por trás da L. Castelo Desenvolvimento Profissional.

Psicóloga, Master Coach e Sócia-diretora da L. Castelo.

MBA em Gestão de Pessoas e MBA em Gestão Empresarial, pela Fundação Getúlio 

Vargas. É formada em Professional & Self Coaching, Business & Executive Coach e Master 

Coach, pelo IBC. Pós-graduada em Orientação Profissional e de Carreira, pelo Instituto do 

Ser. Certificada como Agile Coach, pela ICAgile Certified Professional.

É docente dos cursos de MBA Executivo em Liderança e Gestão Empresarial e de MBA 

Executivo em Gestão Comercial, do IPOG. Seu foco de atuação é com desenvolvimento de 

líderes e equipes através de programas empresariais e programas de Coaching Executivo 

e de Carreira e Mentoring, com atendimento personalizado em todas as modalidades.

Possui vasta experiência no desenvolvimento de profissionais e empresas de diferentes 

segmentos e localizações do Brasil.
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Equipe

Danielle Frison  |  Master Coach de Carreira e Consultora empresarial na L.Castelo Desenvolvimento Profissional. Pós-graduada em Gestão Estratégica 

de Pessoas pela Universidade Mackenzie, possui certificação como Master Coach, Business & Executive Coach, Leader Coach e Coach Ericksoniano, 

pelo IBC, com títulos nacionais e internacionais. É especialista em Coaching de Carreira pelo instituto IMS e integrante no grupo ABRH. Consultora 

corporativa na área de Recursos Humanos, trabalha desde 2006 com projetos de Desenvolvimento Organizacional, sendo especialista em projetos de 

Cargos e Salários, com certificação nas metodologias Mercer e Hay. Trabalhou em empresas nos segmentos de Consultoria de RH, Financeiro, 

Construção civil, Bens de Consumo e na Indústria de bens-duráveis, além de atender como consultora em outros segmentos como o de Tecnologia e 

Agropecuário.

Fabiana Mammone  |  Psicóloga graduada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com MBA em Gestão de Pessoas pela FMU. É certificada no 

teste psicológico HumanGuide. Possui aperfeiçoamento em Orientação Profissional pelo Instituto Colmeia e em Recrutamento e Seleção pelo Senac. 

Há dez anos atua na Área de Gestão de Pessoas, focada principalmente na análise de perfil psicológico e comportamental de profissionais e na 

execução e supervisão das atividades de recrutamento e seleção. 

É psicóloga na L. Castelo Desenvolvimento Profissional conduzindo trabalhos de Orientação Profissional / Vocacional, além de consultoria corporativa 

em desenvolvimento profissional.

Rita Cantanhede  |  É graduada em Comunicação Social com mais de dez anos de experiência nas áreas de TV, Rádio, Assessoria de Imprensa Política e 

Assessoria de Imprensa Corporativa. Formanda na área de influência digital, conteúdo e estratégia.

É Gestora de Marketing, Conteúdo e Relacionamento da L. Castelo, onde atua também em suporte para execução de projetos que envolvem os 

produtos da casa.



Áreas de atuação

Serviços e Atendimentos 
Individuais

Empresas

Orientação 
Profissional/Vocacional

Workshops e Palestras

Atendimentos
PRESENCIAIS e ONLINE



CLIENTES
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