


UMANA MEDIA HOUSE

A Umana é um birô de criação e produção liderado 
pelo jornalista e produtor Ricardo Mucci. Profissio-
nal experiente, com passagem pela TV Cultura, Rede 
Bandeirantes e TV Globo. A empresa foi criada em 
2005, com foco em projetos de comunicação transmí-
dia. Em 2010, tornou-se parceira da StarlightRunner 
de Jeff Gomez, no projeto Moonflower (moonflower-
project.com). Em 2011, lançou a plataforma Criatici-
dades, com portal e série de 5 programas de TV, exi-
bidos pelo Canal Futura. Em 2012, coproduziu com a 
Eh! Filmes o longa metragem Margaret Mee e a Flor 
da Lua, baseado na última expedição da aquarelista 
inglesa à Amazônia em 1988. De 2014 a 2016, coorde-
nou a reformulação da TV Câmara Municipal de São 
Paulo. Em 2016, produziu a série Trabalhar pra quem?, 
sobre os jovens da comunidade de Heliópolis/SP em 
busca do primeiro emprego, exibida pelas emissoras 
educativas do país. A série ganhou o Prix Jeunesse 
Iberoamericano de 2017 e disputa o prêmio interna-
cional em 2018. Em 2017, produziu também a série de 
animação infantil Lubinho – o Lobo Marinho, veicula-
da pelo canal ZooMoo.

PROJETOS#18

A Umana desenvolve diversos projetos de série, entre 
eles:

ViverAgora: 13x24” > sobre os impactos da longevida-
de no idoso do século XXI;

A Amazônia de Margaret Mee: 13x24” > série de TV 
que faz um paralelo entre a Amazônia dos anos 50/80 
até os dias de hoje, apresentada pelo botânico Ricar-
do Cardim;

As Monalisa: 13x24” > série web/TV inspirada num sa-
lão de beleza transgênero do Baixo Augusta, em São 
Paulo, estrelada por Verônica Ned;

Lubinho na Amazônia: 13x7” > segunda temporada da 
série de animação infantil, já exibida pela canal Zoo-
Moo;

Arena Startup: 13x24” > série de atualidade focada 
em inovação tecnológica e economia criativa;

Os Intrépidos: 13x24” > série de atualidade que tem 
as aventuras e os esportistas da geração sênior como 
protagonistas;

Vencer Limites: 13x24” > série de atualidade focada 
no universo de pessoas com deficiência, apresentada 
pelo jornalista Luiz Alexandre Ventura, um dos maio-
res especialistas no tema;

Chefs Moms: 13x24” > reality show de gastronomia 
que tem como protagonistas as “mães cozinheiras”; 

Crápula, um vampiro no divã: 13x12”> as sessões de 
terapia de um vampiro deprimido;

The Power Effect: 13x24” > série de ficção em que o   
protagonista tem a capacidade de prever o futuro; 

Brasileiras: 13x24” > série de debates que tem como 
tema a mulher brasileira e sua luta pela conquista de 
espaço num mundo masculino;

Big Riders: reality show para descobrir novos talentos 
do surf brasileiro.

Em 2018, a Umana firmou parceria com a Academia 
de Filmes para o desenvolvimento de duas séries de 
documentários:

Changes: 26x24” > sobre as grande mudanças que im-
pactaram o mundo nos últimos 100 anos e

Made in China: 13x24” > sobre o programa de moder-
nização da China, denominado Industry 4.0.

* Todos os projetos da Umana estão registrados na Bibliote-
ca Nacional do Rio de Janeiro e as marcas no INPI.





7. OS INTRÉPIDOS

Pra quem vive a vida com emoção, idade 
não faz a menor diferença. 

Formato: série de TV

Duração: 13 x 24”

Gênero: jornalístico/atualidade

Locação: estúdio + externas

Conteúdo: entrevistas, reportagens, notícias, agenda

Temática: esportistas 60+ 

Público alvo: adulto

Produção Executiva: Ricardo Mucci e Glória Di Mônaco

Apresentação: Márcio De Luca

Direção: Simone Bastos

Apresentação
Não é de hoje que vemos homens e mulheres da ge-
ração sênior, vovôs e vovós, correndo, pedalando, 
nadando, jogando bola, saltando, malhando, empre-
endendo, enfim gente que transformou a atividade 
esportiva num estilo de vida. Muitos deles abraçaram 
essa causa por motivação pessoal, outros pela ne-
cessidade de cuidar melhor da saúde. É praticamen-
te impossível circular por um parque, uma academia, 
uma piscina, um campo de futebol, uma quadra de 
basquete, vôlei ou tênis, uma ciclovia, uma praia sem 
ver alguém com mais de 60 anos em ação. Essa nova 
postura diante da vida tem várias explicações. Uma 
delas é a comprovação de que a longevidade é uma 
realidade e precisamos aprender a lidar com ela, por-
que vamos viver mais tempo e precisamos aprender a 
viver melhor nesse tempo. Além da atividade física, a 
alimentação é um fator importante para a população 
nessa faixa etária, assim como o desenvolvimento da 
medicina e dos medicamentos, que hoje contribuem 
decisivamente para manutenção da nossa qualidade 
de vida. Mas nada disso adianta se a pessoa não ado-
ta uma nova atitude diante da vida. A proposta de 
Os Intrépidos é exatamente mostrar e valorizar gente 
ativa, que abomina a passividade da aposentadoria e 
a tristeza da solidão. Gente capaz de inspirar outras 
pessoas a abandonar a zona de conforto, de sair em 
busca de novas experiências e de emoções capazes de 
fazer a vida valer realmente a pena ser vivida. 

O programa
O formato do programa é inspirado no conceito que 
dá sustentação à ideia, ou seja: o movimento. Portan-
to, nada de papo de estúdio, mas sim reportagens e 
entrevistas realizadas em campo, onde o protago-
nista pratica o seu esporte preferido ou exercita sua 
habilidade técnica. Está provado que um dos grandes 
ativos da longevidade é a socialização e o esporte é 
uma atividade que não só permite, mas também es-
timula as pessoas a interagir umas com as outras, 
seja numa modalidade ou simplesmente numa roda 
de conversa depois do treino. Vamos mostrar Os In-
trépidos da ativa, que vão inspirar futuros Intrépidos 
a se mexer, seja para uma caminhada ou para umas 
braçadas na praia mais próxima de casa. Hoje, praças 
e parques dispõem de equipamentos para atividades 
diversas; existem ruas de lazer, ciclovias e pistas de 
corrida. Não há desculpas para ficar em casa, recla-
mando da vida. Você tem tudo para ser mais um In-
trépido. Então, mexa-se!



“No Sex Please”, de Brian Cooke, Alister Foot, com 
Etty Frazer e Francarlos Reis, direção Flavio Rangel.

“Ricardo III”, de Shakespeare, com Juca de Oliveira, di-
reção Antunes Filho.

“Gaiola das Loucas”,  de Jean Poiret,  com Jorge Doria 
e Carvalhinho, direção João Bittencourt.

“Lição de Anatomia”, de Carlos Mathus, direção Car-
los Mathus.

“O Terceiro Beijo”, de Walcir Carrasco, direção Jac-
ques Lagoa.

“O Penúltimo Marajá, de Márcio De Luca, com Zaira 
Bueno, direção Arnaldo Dias.

“Black Out”,  de Fredereck Knott, com Lucia Veríssi-
mo, John Herbert,  direção Maurice Vaneau.

“Alegro Desbum”, de Oduvaldo Viana Filho, com Lau-
ra Cardoso, direção de Silney Siqueira. 

“Se Nureiev Pode porque eu não Posso?”, de Paulo 
Hesse e Maria Eugenia de Domenico, direção João Al-
bano.

“Felisberto do Café”, de Gastão Tojeiro, direção Car-
los Alberto Sofredini.

“A Morta”, de Oswald de Andrade, direção Emilio di 
Biasi.

“Boca de Ouro”, de Nelson Rodrigues, direção Emilio 
di Biasi

Telenovelas (ator) 
“Dona Xepa”, de Agnaldo Silva, TV Globo, direção 
Herval Rosano. 

“Sinhazinha Flô”, de Lafayete Galvão, TV Globo, dire-
ção Herval Rosano.

“Pecado de Amor”, de Henrique Lobo, SBT, direção 
Antonino Seabra.

“Filhas do Silêncio”, baseada na radionovela de Nara 
Navalho, adaptação Jaime Camargo e Marcos Caru-
so, TV Bandeirantes, direção Antonino Seabra.

“Os Imigrantes”, de Benedito Rui Barbosa, TV Bandei-
rantes, direção Atílio Ricco e Henrique Martins.

“Prima Belinha” (minissérie) TV Cultura, de Ribeiro 
Couto, adaptação Enio Gonçalves, com Solange The-
odoro, Marcio De Luca, Beatriz Segal, Sadi Cabral, 
Adilson Barros, Sergio Mamberti e Marcos Caruso, di-
reção Sergio Brito.

Márcio De Luca
Teatro (ator):
“Crime e Castigo, Uma vida 
para Ródion Raskólnikov”, 
de Luciano Martins Costa, 
baseado na obra de Dostoi-
évsky, Direção  Carla Leoni. 
2016

“O Amante do meu Marido”, 
de Rodolfo Carvalho (Car-

valhinho), com Aldine Muler, direção  Miriam Lins. 2016

“Me Segura Senão eu Pulo”, de Luis Carlos Cardoso, 
direção Hugo Coelho – 2014.

“Uma Mulher do Outro Mundo”, de Noel Coward, com 
Lucia Veríssimo e Adriane Galisteu, direção Alexandre 
Reineke.- 2011. 

“Trair e Coçar, é Só Começar”, de Marcos Caruso, com 
Denise Fraga, direção Atílio Riccó.

“Coriolano”, de Shakespeare, com Paulo Autran, dire-
ção Celso Nunes.

“Pato com Laranja”, de William Douglas Home, com 
Paulo Autran e Marilia Pêra, direção Adolfo Celli.

“Tartufo”, de Moliére, com Paulo Autran, direção José 
Possi Neto.

“A Morte do Caixeiro Viajante”, de Arthur Miller, com 
Paulo Autran, direção Flavio Rangel.




