DANI
SCAPIN
Tendo vivido o melhor do universo profissional e o melhor
da vida de mãe em tempo integral, Dani Scapin mostra o
melhor e o pior lado desses dois estilos de vida.
Assim como milhares de outras mulheres, ela ficou durante
dez anos sendo mãe e profissional, até que por conta da
agenda corrida do trabalho, foi obrigada a escolher entre
família e negócios. Nascida em Macapá, Dani fundou ao lado
do marido uma das faculdades mais importantes do estado,
a Seama, que em pouco tempo tornou-se a maior faculdade
do Amapá.

DANI
SCAPIN
Foi a única mulher do Amapá a receber o
prêmio de Empresária do ano, concedido
pela ACIA, Associação Comercial do
Amapá. Para ela, a felicidade é o resultado
do equilíbrio entre vida pessoal e
profissional, uma busca que até agora não
acabou.
Em nova fase, morando em Portugal, Dani
agora aposta no projeto Felicidade e
Negócios, um blog que fala sobre como
conciliar a família com trabalho, sobre
empreendedorismo, propósito e cotidiano.
Temas que também são abordados em suas
palestras, além de empoderamento
feminino e os desafios da mulher no
ambiente corporativo.

PROJETOS
SEAMA
Formada em direito, Danieli começou a trabalhar com apenas 14 anos de idade como auxiliar na escola dos pais, onde
ficou até concluir seu curso superior na Universidade Federal do Amapá, com 21 anos. Em meados de 2000, Dani e o
marido resolveram seguir os passos da família e tiveram a ideia de fundar a SEAMA. No início, a instituição oferecia
apenas cursos sequenciais, mas em menos de um ano foi credenciada como faculdade, com os cursos de graduação de
Turismo e Jornalismo, sempre buscando trazer cursos pioneiros no Estado. Cada vez maior, a SEAMA chegou a receber
prêmios como a melhor Instituição de Ensino Superior em nível estadual, regional e nacional, como o Prêmio Nossa
Gente, Tucuju de Ouro, Amapá em Destaque, Top of Mind, Top of Quality, Prêmio Sebrae de Educação, entre outros.

FELICIDADE E NEGÓCIOS
O blog Felicidade & Negócios surgiu da ideia de compartilhar as experiências vividas por um casal que, apesar de muito
bem sucedido no campo empresarial, foi obrigado a escolher entre a família e os negócios. Logo depois de casarem,
Carlos e Danieli iniciaram uma sociedade nos negócios que começou na área da educação com a criação da Faculdade
Seama e a aquisição da Unibratec (PB). Fora da área de educação, criaram a Green Brazil Empreendimentos
Imobiliários e a INOVE Comunicação e Comércio Ltda. Após 11 anos à frente da gestão de tantos negócios, o casal viuse em uma encruzilhada: escolher entre família e negócios, então venderam as Instituições de Ensino para se dedicarem
aos filhos e a novos projetos.
Tornaram-se sócios de uma das maiores e mais renomadas empresas de palestrantes de São Paulo, a Insperiência, e
mudaram-se para Lisboa. Agora, os dois compartilham suas experiências e falam sobre qualidade de vida, família,
empreendedorismo e equilíbrio entre a vida pessoal e profissional em palestras, web série e no blog Felicidade e
Negócios.

PALESTRAS
A BALANÇA DA VIDA
Dani aborda suas experiências pessoais e profissionais e suas escolhas durante a vida em busca do equilíbrio entre os
dois mundos. Ela ainda fala sobre os seus sucessos e grandes realizações, sem deixar de lado as falhas e tropeços
durante a trajetória.
ASSUNTOS ABORDADOS: equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, case de sucesso da Faculdade Seama,
autoconhecimento, valor, seguir os sonhos, equilíbrio, falhas e superação.
PARA QUEM: quem quiser uma bela dose de inspiração e aprender com grandes cases de sucesso e insucesso; e como
equilibrar a vida profissional e pessoal.

MOMENTO DA MULHER HOJE
Numa sociedade que já obrigou e, por vezes, ainda obriga a mulher a escolher entre a vida profissional/carreira e ser
mãe, Dani conta sobre esse protagonismo feminino, já tendo vivido os dois lados da moeda. Conta todos os desafios
que viveu como mulher, desde cobranças até grandes descobertas.
ASSUNTOS ABORDADOS: empoderamento feminino, mulher no contexto executivo/corporativo, trabalho X família,
desigualdade de gênero, superação, perseverança, falhas e voltas por cima, protagonismo feminino.
PARA QUEM: mulheres que querem se inspirar e aprender a enfrentar os desafios de ser mulher em um ambiente
masculino.
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