




“The further back you 

look, the further ahead 

you can see”

(Winston Churchill)



COPOS, FACAS, PRATOS:  1 para 
cada DUAS OU MAIS pessoas





1347:
a PESTE NEGRA 
chega à Europa 



As consequências da Peste Negra foram tão

importantes que os dados de mortalidade, 

comportamentos e consequências dela 

foram usados pelos EUA para simular o que 

aconteceria se houvesse uma guerra nuclear 

global.
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COPOS, FACAS, 
PRATOS E 

GUARDANAPOS 
INDIVIDUAIS











Epidemiologists are braced for the big one: the strain of flu that rivals the pandemic of 1918-
1919, which killed at least 20 million people worldwide. In recent years, we have experienced
scares with a lot new influenza viruses: bird flu, swine flu, Spanish flu, Hong Kong flu, H5N1, and
recently, H5N7. While these diseases appear to emerge from thin air, in fact, human activity is
driving them. And the problem is not just flu, but a series of rapidly evolving and dangerous
modern plagues.

According to veterinarian and journalist Mark Walters, we are contributing to - if not overtly
causing - some of the scariest epidemics of our time. Through human stories and cutting-edge
science, Walters explores the origins of seven diseases: mad cow disease, HIV/AIDS, Salmonella
DT104, Lyme disease, hantavirus, West Nile, and new strains of flu. He shows that they originate
from manipulation of the environment, from emitting carbon and clear-cutting forests to feeding
naturally herbivorous cows "recycled animal protein.“

Since Walters first drew attention to these "ecodemics" in 2003 with the publication of Six
Modern Plagues, much has been learned about how they developed. In this new, fully updated
edition, the author presents research that precisely pinpoints the origins of HIV, confirms the link
between forest fragmentation and increased risk of Lyme disease, and expands knowledge of the
ecology of West Nile virus.

He also explores developments in emerging diseases, including a new chapter on flu, examining
the first influenza pandemic since the Hong Kong flu of 1968; a new tick-borne infection in the
Mid-West; a second novel bird flu in China; and yet a new SARS-like virus in the Middle East.

Readers will not only learn how these diseases emerged but the conditions that make future
pandemics more likely. This knowledge is critical in order to prevthe next modern plague.



O que o  passado nos ensina

1. As pandemias, guerras, catástrofes e crises econômicas são uma constante na

civilização humana.

2. A questão não é “se irão acontecer” mas “quando irão acontecer”.

3. Eventos importantes, como grandes descobertas científicas e médicas ou

novas tecnologias, afetam o comportamento tanto quanto as épocas de crise.

Exemplos: conquista espacial, pílula anticoncepcional, internet, telefone

inteligente…



4. Toda crise gera mudanças comportamentais que acabam afetando o

comportamento das pessoas. Alguns comportamentos são de curto prazo, outros

de longo prazo. Geralmente comportamiento diametralmente opostos surgem em

um mesmo contexto e período.

5. Há comportamentos que as pessoas buscam eliminar assim que a crise termina;

outros perduram.

6. Para poder innovar e estar alinhado ao mercado é necessário entender quais

comportamentos persistirão e quais irão em direção diametralmente oposta.

Assim a empresa ou negócio poderá se orientar de maneira adequada ao

comportamiento de seu usário tipo ou se reinventar para atirar novos usuarios.















➢ Os “mangiamaccheroni” conseguiram manter-se em melhor condição nutricional que os

“polentoni”.

➢ A polenta do Norte da Itália era feita com milho não nixtamalizado e a carência de

niacina era muito forte nessa região (PELAGRA).

➢ No sul, o macarrão com queijo e alguma verdura conseguiu manter a população em

melhores condições nutricionais, principalmente porque o trigo usado naquela época era

muito rico em proteínas.

➢ Essa experiência dos “mangiamaccheroni” foi o que ajudou a salvar mais tarde

imigrantes e americanos, durante a Grande Depressão de 1929.































Governo americano começa a distribuir alimentos
FOOD RATIONS

❑Farinha de trigo ou cereais
❑Leguminosas: feijão, lentilha
❑MACARRÃO e BISCOITOS e BOLACHAS (salgados)
❑Leite e produtos lácteos  eram considerados a mais importante fonte de 

proteínas
❑Alimentos enlatados
❑Alguns produtos cárneos 

OS PRODUTOS ERAM NA MAIORIA PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS













❖Já havia grande quantidade de imigrantes principalmente na Costa Leste
dos Estados (New York);

❖Imigrantes italianos nos EUA eram do sul da Itália, região das MASSAS
ALIMENTÍCIAS (MACARRÃO);

❖Os italianos por naturalmente terem uma alimentação menos cárnica que
os anglo-saxões, conseguiam se alimentar melhor mesmo durante a crise já
que o produto mais caro era a carne;

❖Os americanos começam a aprender com os italianos como se alimentar
razoavelmente bem sem carne: MACARRÃO COM LEGUMINOSAS OU
MACARRÃO COM QUEIJO.

















❖Os americanos aprenderam a consumir massas alimentícias como o prato
principal ... e único!

❖MACARRÃO, PÃO ou BISCOITOS e BATATAS eram a principal fonte de
energia.

❖Embutidos e carnes frias (salsichas hot dog, mortadela, presunto, bacon,
etc) eram as principais ‘carnes’: peso por peso eram mais baratas e não
havia nenhum desperdício.

❖Se consumia muita sopa enlatada, molho branco, frutas e verduras
enlatadas.

❖Queijo Kraft (American Processed Cheese) era mais barato e se conservava
em temperatura ambiente. Muita gente não tinha refrigerador ou se tinha,
não tinha mais dinheiro para a eletricidade.



❖É importante notar que a partir da Grande Depressão, durante
TODAS AS CRISES ECONÔMICAS os produtos mais vendidos são
MASSAS E CARNES PROCESSADAS: é uma das melhores relações
custo-benefício do ponto de vista nutricional x orçamento;

❖O ser humano naturalmente busca fontes de energia e os
carboidratos são uma excelente fonte de energia, de digestão
lenta e que dá sensação de saciedade.

❖As pessoas buscavam alimentos simples, reconfortantes,
conhecidos, familiares.







PROCESSED CHEESES MAIS BARATOS   CRISE ECONÓMICA









Até o começo do século 20 as preparar gelatinas em casa era algo só para as classes, pela dificuldade, 
tempo e custo de se extrair a gelatina de carnes e ossos. Com o surgimento da gelatina em pó tudo mudou, 

mesmo se inicialmente ainda fosse um produto especial porque necessitava refrigeração. Com a 
popularização dos refrigeradores a gelatina tornou-se uma sobremesa barata, rápida e super popular.



















Putting on the Ritz - Irvin Berlin (1927) https://vimeo.com/6971656

https://vimeo.com/6971656








✓ Durante as grandes crises econômicas do século 20 era
muito raro se falar nos anúncios (revistas, jornais, rádio e
mais tarde TV) que os produtos eram baratos porque as
pessoas não tinham dinheiro.

✓ Nem mesmo o governo dizia isso claramente ao criar e
distribuir “menus de baixo custo”.

✓ Só vamos ver alguma menção do ‘aperto financeiro’ – e
ainda assim sutilmente – nos anos 70.

✓ Produtos de baixo custo eram vendidos com a imagem
de CASEIROS, COMFORT FOOD ou até mesmo de
SOFISTICAÇÃO, como o caso do Ritz Crackers.

✓ Nos produtos lácteos como AMERICAN PROCESSED
CHEESE PRODUCT a ênfase era na quantia de leite usada
para cada kg de produto, por exemplo. Ou no valor
nutricional.

✓ Em geral o apelo era PRATICIDADE ... e sutilmente se
colocava PREÇO ao lado dela.

✓ Apareciam muitas ideias criativas de como usar o
produto de forma a criar variações com ele.









FRANKIES (SALSICHA A HOTDOG)

ERAM UMA DAS “CARNES”

PREFERIDAS JÁ QUE ERAM PRÁTICAS,

NÃO HAVIA DESPERDÍCIOS E ERAM

BEM MAIS BARATAS QUILO POR

QUILO QUE A CARNE FRESCA.

















➢ Alimentos industrializados

PRODUTOS CONSUMIDOS PELOS GI’s SE 
POPULARIZAM DURANTE E DEPOIS DA 

GUERRA 

➢ Chocolate em barra
➢ Chiclete
➢ Spam, carnes processadas
➢ Weetbix
➢ Coca Cola
➢ Atum enlatado





JARDINAGEM FOI UM 

HÁBITO QUE PERSISTIU E 

PERSISTE ATÉ HOJE NO 

CANADÁ E EUA





E AS MULHERES GOSTARAM DA 

EXPERIÊNCIA DE LIBERDADE, 

INDEPENDÊNCIA E AUTONOMIA QUE 

TRABALHAR FORA DE CASA LHES DEU 











Tudo o que marcou profundamente o pior da 

guerra as pessoas queriam esquecer. O melhor

exemplo é o pão integral, que foi substituído

imediatamente pelo pão branco após a guerra.

Em seguida, nos EUA, foi uma verdadeira orgia

de açúcar e carne bovina.  









Grandes revoluções tecnológicas também

deixam marcas profundas na alimentação. Os 

productos desenvueltos durante a guerra e a 

corrida espacial passam a ser 

SÍMBOLOS DE MODERNIDADE






















































