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Introdução
 A falta da segurança e qualidade dos alimentos é causa freqüente das doenças veiculadas por alimentos (DVA), porém as estatísticas 

não são conhecidas no Brasil pela falta de estudos. A falta da "garantia" da qualidade dos alimentos tem feito as empresas perderem 
competitividade no mercado, principalmente nas exportações. No mercado interno brasileiro, parece que a questão ainda é ignorada, não há 
uma política adequada de qualidade em alimentos, mesmo havendo legislação que exige a implantação das BPF - Boas Práticas e da APPCC - 
Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle, ferramentas para a segurança dos alimentos, recomendados pelo Codex Alimentarius. O 
presente trabalho traça uma panorama da implantação de ferramentas da qualidade em 46 municípios localizados na região Norte-pioneira do 
Paraná, numa amostragem de 242 empresas fabricantes de várias categorias alimentares, estabelecendo uma correlação com o IDH - Índice 
de Desenvolvimento Humano.

Objetivo
 Identificar a situação da qualidade e as principais dificuldades na implantação das Boas Práticas de Fabricação e Análise de Perigos e 

Pontos Críticos de Controle nas indústrias de alimentos do Norte Pioneiro do Paraná.

Metodologia
 A fim de se alcançar um resultado condizente com a realidade pesquisada, elegemos alguns procedimentos. A pesquisa bibliográfica foi 

técnica essencial e permitiu compreender a realidade. Uma pesquisa exploratória foi desenvolvida através de dois questionários, com questões 
fechadas e no uso de alternativas para escolha das respostas. O primeiro questionário "Situação da Implantação das BPF da APPCC nas 
Indústrias de Alimentos do Norte do Paraná" foi aplicado em amostragem aleatória de 58 pessoas que possuem o cargo de responsabilidade 
técnica, técnicos do Serviço de Inspeção Sanitária, proprietários e gerentes da indústria de alimentos. O segundo questionário foi direcionado 
às 44 Vigilâncias Sanitárias dos Municípios que compõem o Norte Pioneiro do Estado do Paraná com o título "Pesquisa sobre a Situação da 
Implantação das BPF e da APPCC nas Indústrias de Alimentos do Norte Pioneiro do Paraná". Os resultados obtidos foram correlacionados com 
os dados bibliográficos.

Resultado
 Os resultados demonstraram causas interligadas, primeiramente a falta da cultura de qualidade, depois a falta de comprometimento da 

direção e a falta de investimentos em qualidade. Esta situação coloca a região norte pioneira do Paraná em níveis de IDH - Índice de 
Desenvolvimento Humano muito baixos, 0,791 em Cornélio Procópio e 0,665 em Ventania. A falta de conhecimento dos empresários em BPF - 
Boas Práticas de Fabricação e APPCC - Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle, embora obrigatórias na produção de alimentos, 
compromete a "qualidade" e coloca as empresas em baixo grau de competitividade no mercado. Das empresas levantandas apenas 2,9% 
apresentam-se em fase de implantação das BPF e APPCC, por exigência de mercado internacional. A restrita fiscalização dos órgãos públicos 
municipais, estaduais e federais é também reflexo da falta de cultura e de uma política de desenvolvimento da região.

Conclusão
 As  políticas   públicas   devem  incentivar   a   produção   de   "alimentos 

seguros" e coibir as práticas que colocam em risco a saúde do consumidor e a perda de mercado. Uma discussão interinstitucional na 
produção, no mercado, na saúde pública, sejam privadas, públicas ou do terceiro setor, deve ser articulada a favor da qualidade, da busca de 
competitividade e de mercado, para o desenvolvimento econômico e social Norte Pioneiro do Paraná.
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