


“É só colocar um cadim
de prosa em qualquer

receita que tudo fica bão
demais!”



EM MINAS É ASSIM…
...as portas das casas sempre estão abertas para receber uma visita! E 

não importa o horário, não importa o dia, na mesa do mineiro sempre 

tem uma quitanda fresquinha e um cafezinho quentinho esperando. E 

claro, uma boa prosa!

Assim é na Casa de Concessa, um programa leve e descontraído, onde a 

mineirinha mais querida do Brasil nos convida a entrar e prosear 

enquanto prepara um “cumezinho” delicioso no fogão a lenha! 

Para os mais velhos, o programa é uma oportunidade para resgatar as 

mais doces lembranças, para os mais novos, a chance de conhecer uma 

forma de viver com mais alegria e bem-estar! Tudo com aquele jeitinho 

bem-humorado que a só a Concessa tem!



Nascida em Pará de Minas, Cida Mendes é a atriz que criou e deu vida à 

personagem Concessa, inspirada em uma dona de casa que criava frangos no 

quintal de casa na cidade de Pracatu, Minas Gerais.

Com sua personagem ela rodou o Brasil com espetáculos teatrais, ganhou 

prêmios como o Prêmio Multishow do Bom Humor Brasileiro e participou de 

programas de TV em rede nacional como a Turma do Didi e A Escolinha do 

Gugu.

Em 1993, inaugurou a Cantina Real, um restaurante-teatro em que 

apresentava esquetes cômicas. Hoje ela tem a Casa de Concessa, um 

restaurante construído em um terreno de 30 mil metros quadrados com 

muita arte e natureza integradas.

CONCESSA
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CIDA MENDES



TEMÁTICA DO PROGRAMA
Culinária afetiva é uma gastronomia baseada em 

memórias. É experimentar um prato e imediatamente 

associar aquele sabor a uma lembrança gostosa da vida. 

Pode ser da nossa infância, do nosso tempo morando 

sozinho, daquela superação que ninguém sabe que você 

viveu.



01

02

Casos divertidos que 

envolvem família ou algum 

personagem local.

HUMOR

Comidas tradicionais do 

interior de Minas feitas da 

forma artesanal, com 

ingredientes cultivados em 

casa.

CULINÁRIA DE ORIGEM

CONTEÚDOS



03

04

Mensagens otimistas para 

um convívio melhor

BEM-ESTAR

A cozinha como lugar de 

troca de experiências e 

amor entre pessoas.

AFETIVIDADE

CONTEÚDOS



REDES SOCIAIS

Passo a passo das receitas, fotos dos pratos, dicas 

de preparação e “life hacks”: truques simples e 

úteis para serem utilizados no dia a dia da 

cozinha.

CONTEÚDOS EXTRAS



AUDIÊNCIA



PERSONA 01

Integrante da melhor idade, D. Neide sabe bem o poder de uma mesa farta! 

Gosta de cozinhar e reunir a família aos finais de semana. Gosta de novas formas 

de fazer as receitas tradicionais para surpreender os familiares, mas sem 

aquelas sofisticações dos chefs de cozinha.

D. NEIDE – 67 ANOS



PERSONA 02

Durante a pandemia Marlene aprendeu novas habilidades culinárias, como fazer 

pães de fermentação natural, cultivar uma pequena horta com temperos frescos 

e ela adora fazer isso com os seus dois filhos. Mas como mãe e empreendedora, 

não tem muito tempo e prefere receitas práticas e simples.

MARLENE – 43 ANOS



PERSONA 03

Esta jovem é cheia de atitude, está aprendendo a cozinhar e adora postar suas 

criações no Instagram. Está em busca de um estilo de vida mais saudável, com 

menos produtos industrializados, sempre preferindo aqueles com preparo 

artesanal.

RAFINHA – 21 ANOS



ESTRUTURA
DO PROGRAMA



02 – “TENO QUEIJO…”
Hummm... Aquela comidinha gostosa que 

lembra a infância! Comida mineira é 

assim, sempre traz boas lembranças e 

muitas histórias. Enquanto prepara um 

típico prato da nossa culinária, Cida 

Mendes vai nos contar um pouco da 

origem da comida mineira. E “Teno

queijo”, fica melhor ainda!

01 – “PRESTA TENÇÃO”…
Concessa nos convida para conhecer um pouco da sua rotina, 

sempre com uma boa história que lembra uma receita que ela 

aprendeu há muito tempo...

03 –” COMPARAÇÃO”…
Utilizando recursos de animação gráfica, que simula a técnica de 

stop motion com recortes de fotografias, Concessa irá explicar 

com todo “jeitim” e bom humor, as curiosidades de um 

ingrediente, sua origem, ou do seu modo de fazer.

04 – “TECENDO PROSA”…
A hora do cafezinho depois do almoço... 

Momento ideal para pensar e refletir 

sobre a vida! Cida conversa com 

diretamente com o espectador, sempre 

com uma mensagem otimista, trazendo 

muito tempero para a vida! Porque, como 

a Concessa mesmo diz, é “diagolando” que 

gente se entende!



LOCAÇÕES:

Um terreno de 30 mil metros com mata preservada ao 

fundo e uma casa construída com janelas, portas e telhado 

antigos, tijolo de carvoaria e o talento de Joaquim Pedro –

um antiquário e construtor – amigo de longa data. A casa, 

construída em 1998, parece secular... E o ambiente fica leve 

com o barulhinho bom da roda d’água. Muita arte e 

natureza integradas, um fogão à lenha no centro e bom 

humor na acolhida. Assim, quem chega tem a sensação de 

estar EM CASA e não numa paradinha de beira de estrada.

A CASA DE CONCESSA
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RESTAURANTE

CASA DE CONCESSA



LINGUAGEM
Mais do que apresentar uma receita, a ideia é contar 

uma boa história, por isso o cenário será uma típica 

cozinha mineira, fotografada de forma mais intimista, 

com altos contrastes de luz e sombra. valorizando os 

ingredientes com planos mais próximos. 

A apresentadora será filmada como se estivesse ao lado

de alguém na cozinha, colocando o espectador como 

parte da conversa, em uma posição mais íntima. Desta 

forma quebra-se a figura da “professora” que está 

ensinando uma receita e revelamos uma “amiga” que 

está cozinhando junto.
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REFERÊNCIA

VISUAL



CONTEÚDO MÍNIMO VIÁVEL

PROJETO CONSIDERADO VIÁVEL

2,3
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Mais do que uma produtora de programas, filmes e séries, a CMK Play é uma criadora de soluções para atração de 

audiência, que utiliza modernas ferramentas de inteligência de mercado aplicadas ao desenvolvimento de 

conteúdos. Mas isso não é tudo, pois somos essencialmente contadores de histórias... Está na nossa alma! Não 

importa onde, nem quando ou como. Nós amamos fazer rir, pensar, emocionar... E fazemos isso transformando 

sentimentos em ideias, emoções em projetos, conteúdos em histórias. Histórias que tocam e marcam corações e 

mentes com o que temos de melhor. E isso é o que importa, porque levamos um pouco de nós em cada roteiro que 

escrevemos, em cada cena que gravamos, em cada que história que contamos. Entre em contato conosco para 

saber como podemos fazer bons negócios juntos! Prazer, somos a CMK Play.

SAIBA MAIS
WW.CMKPLAY.COM

https://www.cmkplay.com/


(37) 99120-4498

www.cmkplay.com

atendimento1@cinemarketingfilmes.com

REALIZAÇÃO
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