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INTRODUÇÃO

O mundo precisa redescobrir a China: uma potência econômica que se consolida 
ano após ano. A China do século XXI surpreende a todos. É um país moderno, 
pujante, criativo e inovador, que busca um diálogo pacífico e construtivo com um 
mundo em transformação. Lidera o bloco das economias emergentes: os BRICs. 
Contribui para o desenvolvimento econômico de diversas regiões do planeta, em 
especial a América do Sul, onde o Brasil é o principal aliado. Inova em diversas 
áreas, especialmente nas iniciativas que se referem ao aquecimento global. Ao 
contrário de outras potencias, o país estabeleceu metas concretas para reduzir a 
emissão de poluentes nos próximos anos.

A série Made in China pretende retratar um país que contribuiu 
significativamente para a história da humanidade e que decidiu se reinventar em 
pleno século XXI. O nosso ponto de referência é o arrojado plano de 
modernização nacional que o Governo está colocando em prática, que vai mudar 
radicalmente a percepção que o mundo tem da China. E nós queremos contribuir 
nesse processo, produzindo conteúdo relevante para difusão através das 
plataformas de comunicação: TV, rádio, internet, redes sociais, mídias móveis.
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O Projeto tem por base a produção de uma série de 13 documentários para TV, 
com um tema específico por episódio e 48 minutos de arte, conforme os padrões 
tradicionais do mercado de exibição. O enorme conteúdo gerado poderá ser 
reutilizado em outras plataformas, para otimizar os custos e os esforços de 
produção e fortalecer a estratégia de comunicação. O conteúdo também poderá 
ser convertido em documentário de longa metragem para exibição em cinemas.
Em razão de seu impacto e relevância, temos a convicção de que a série irá 
chamar a atenção das principais redes de TV – abertas ou por assinatura – bem 
como dos serviços de VOD – vídeo on demand, como Netflix, YouTube, Amazon, 
Vimeo, Watch, entre outros.  Cópias da série podem ser distribuídas a 
universidades, governos e ONGs.
Além do necessário suporte governamental para produção da série, a 
viabilização financeira do projeto pode contar com o apoio das empresas 
chinesas que atuam no Brasil e/ou das empresas brasileiras que atuam na 
China. 
Um dos diferenciais do nosso projeto é a participação da atriz Lucélia Santos 
como apreentadora. Trata-se de uma atriz muito conhecida na China, em razão 
do sucesso das novelas estreladas por ela e exibidas no país.
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1. Made in China 2025. O que é e quais as metas 
estabelecidas para os próximos 10 anos, bem como os 
desafos que uma nação com 1,5 bilhão de habitantes tem 
pela frente. 
2. Os Gigantes da China. Segundo o relatório da Forbes 
2016, das 10 maiores empresas do mundo, 4 são chineses. E, 
uma grande empresa na China, é grande mesmo!
3. 10 x China. Em pelo menos 10 setores, a China é líder em 
todo mundo. Do cimento a lâmpadas, de calçados a 
celulares, o país produz não apenas para abastecer sua 
imensa população, mas também bilhões de consumidores 
em todo mundo.
4. Tudo é feito na China. Isso ninguém duvida. Pode ser um 
sapato, um boné ou um computador de última geração.
5. A China inventou quase tudo. Quase...e algumas dessas 
invenções foram determinantes para o futuro da 
humanidade.
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6. Futebol que veio de lá. A China inventou o futebol e agora 
quer se tornar uma potencia no esporte. Já são 26 brasileiros 
em atividade em diversos clubes do país, que recebem salários 
milionários e ajudam a decifrar os segredos da bola.
7. Potência nos esportes. Há tempos a China vem 
demonstrando que é também uma potencia no esporte. Na 
Olimpíada de Pequim isso fcou evidente, tanto nas 
competições quanto na organização. Qual o segredo para 
construir superatletas?
8. Um dia você vai dirigir um carro chinês. Até pouco tempo, 
fabricar automóveis era privilégio de americanos, japoneses, 
franceses, italianos, alemães e suecos. Agora, não apenas os 
coreanos, mas principalmente os chineses entraram na briga e 
querem fabricar veículos cada vez mais sofsticados para 
atender um consumidor exigente.
9. Tecnologia 4.0. Todo celular, smartphone, tablet ou 
computador tem, pelo menos, um componente fabricado na 
China. Mas isso não é o bastante: o país quer ser o maior 
produtor de gadgets do mundo e, quando se trata da China, 
tudo é possível.
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10. Futuro. Quais os principais desafios que o país tem pela frente? Está 
em curso uma revolução na produção de bens e serviços nunca vista no 
planeta. Como o país planeja o seu futuro?
11. Clima. A China, como potencia industrial, é um dos maiores poluidores 
do mundo, mas o país quer mudar esse cenário, contribuindo concretamente 
para redução do aquecimento global. No futuro, os carros chineses serão 
movidos a energia limpa. Um exemplo para o mundo. 
12. O quê o Ocidente pode aprender com a China? O mundo sempre 
viu a China com um olhar crítico. Ora por conta do modelo de governança, ora 
por conta da relação com a mão de obra, que permite ao país praticar preços 
imbatíveis pela concorrência. Fato é que a China prospera. Por que o modelo 
chinês dá certo, enquanto o Ocidente vive em crise? 
13. A China no Brasil. Um dos países que a China vem concentrando 
fortes investimentos é o Brasil. De um lado está o interesse de mercado, seja 
ele consumidor, seja ele fornecedor de matérias primas. De outro está o fato 
de que o país não dificulta a entrada do capital chinês. Ao contrário, até 
facilita. Nos últimos 10 anos a China investiu mais de 100 bilhões de dólares 
no Brasil.
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• http
://www.economist.com/news/essays/21609649-china-bec
omes-again-worlds-largest-economy-it-wants-respect-it-e
njoyed-centuries-past-it-does-not

• https
://qz.com/869418/chinas-plans-to-lead-the-global-econom
y-are-being-foiled-by-china/
 

• https
://www.weforum.org/events/world-economic-forum-an
nual-meeting-2017/sessions/opening-plenary-davos-2017
 

• https
://qz.com/886151/at-davos-expect-chinese-president-xi-ji
nping-to-get-philosophical
/

• http://startupi.com.br/2016/09/baidu-lanca-fundo-de-inv
estimento-de-us60-milhoes-para-investir-em-startups-bra
sileiras/#sthash.jgUmnmG0.
dpuf
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OBRIGADO!

ricardomucci@umana.com.br
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