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RESUMO 

A compreensão da construção do Pólo Hemofarmo de Pernambuco apresenta-se 
como um importante evento na perspecteiva da valoração da proposta da 
inovação, inaugura um contexto de técnicas e tecnologias expressas nas cadeias 
produtivas de hemofármacos nacional, representando um novo momento nas 
bases sociais e econômicas regional. A proposta de análise do referido Pólo a 
partir da possibilidade de desenvolvimento econômico e social frente os agentes de 
Inovação, moldados pelas ações das indústrias e institutos de pesquisa geram uma 
gama de relações institucionais, sociais, políticas e econômicas que devem ser 
discutidas e analisadas de maneira crítica frente ao desenvolvimento proposto ao 
espaço pernambucano. Como objetivo dessa proposta pretende-se analisar o 
processo de implantação do Pólo Hemofarmo de Pernambuco em uma perspectiva 
crítica, identificando importantes alternativas que colaborem para a implantação 
deste empreendimento, a partir da inserção de inovações tecnológicas e Políticas 
Públicas geradoras de diferentes dinâmicas da cadeia produtiva farmacoquimíca, 
em suas diferentes escalas. O método dialético no desenvolvimento dos processos 
de construção do Pólo Hemofarmo demonstrou significativo na análise, porém, não 
está presente na proposta metodológica desse estudo uma restrição metodológica 
e, sim, uma discussão e reflexão do método de análise. Para uma melhor 
compreensão da instalação do Pólo Hemofarmo em Goiana/PE será realizou-se 
uma leitura de cenário da indústria farmacêutica e dos setores que se configuram 
complementares e suplementares as práticas no Pólo, possibilitando a identificação 
das demandas tecnológicas e dos novos arranjos e políticas, seja no município de 
Goiana, bem como no Estado de Pernambuco. 
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INTRODUÇÃO 

O espaço geográfico1 representa o lócus da vida cotidiana e da produção da mesma 
através do trabalho e do conjunto de relações nas esferas social, política, econômica e 
ambiental. O espaço goianense modificado e representativo no processo histórico e 
produtivo brasileiro se inseriu na lógica de inserção produtivas vivenciadas no Estado 
de Pernambuco. 

Localizado na Mesorregião da Mata Pernambucana, o município de Goiana apresenta 
no seu território usado o resultado das intervenções históricas, a partir da agricultura 

                                                   
1
 O Prof. Roberto Lobato Corrêa (2007) debate uma importante categoria de análise para a 

compreensão das dinâmicas sociais e econômicas. Dessa maneira, “o espaço geográfico, a 
morada do Homem. Absoluto, relativo, concebido como planície isotrópica, representando 
através de matrizes e grafos, descritos através de diversas metáforas, reflexo e condição 
social, experienciado de diversos modos, rico em simbolismos e campos de lutas, o espaço 
geográfico é multidimensional” (Corrêa, 2008, p.44). O Pólo Farmacoquímico ao ser instalado 
em Goiana se insere nessa lógica bem apresentada pelo Prof. Corrêa.  
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canavieira e atualmente caracterizada no contexto regional por essa produção e da 
presença de novos empreendimentos industriais. 

A superfície territorial municipal é de 501 km² e é uma das importantes unidades 
territoriais da Zona da Mata2 Setentrional do Estado de Pernambuco. Segundo o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) conta Goiana, em 2007, com uma 
população aproximadamente de 71.796 habitantes, o que correspondia a 0,84% da 
população pernambucana. Essas informações contribuem para a construção da 
compreensão de cenário desse território que se situa há uma distância de 63 km da 
capital pernambucana fazendo fronteira com o Estado da Paraíba. 

Os sedimentos argilosos e arenosos formam edafologicamente o território goianiense 
e associado a formação do Grupo Barreiras. A altitude de Goiana é de 13 metros e 
geomorfologicamente encontra-se na Formação de Planície Costeira associada as 
Temperaturas Médias Anuais variando entre 24° e 26° C. A classificação climática é 
caracterizada por um clima quente e úmido (A) com chuvas de outono-inverno (s‟), ou 
seja, segundo a classificação climática de Köppen, usa-se a nomenclatura As‟3 para 
caracterizar o tipo climático de Goiana, Zona da Mata e Região Metropolitana do 
Recife predominantemente. Essas condições ambientais apresentadas se associam 
as unidades de conservação que foram importantes para o processo de eleição desse 
espaço pernambucano para a instalação do Pólo.  

As dinâmicas geo-ambientais integradas com as diferentes propostas de 
desenvolvimento regional colaboraram para a eleição de Goiana como sede do Pólo 
Farmacoquímico e Biotecnológico de Pernambuco de forma que “o ambiente estadual 
mostra vantagens, considerando sua experiência em articular competências produtivas 
com conhecimento, como mostram o Pólo Médico, o Porto Digital, o Lafepe, a 
Universidade Federal de Pernambuco”. (ARAÚJO, 2006, p. 35) 

O PÓLO FARMACOQUÍMICO E DE BIOTECNOLOGIA DE PERNAMBUCO: METAMORFOSES E 

INOVAÇÕES. 

As metamorfoses ocorridas nos diferentes espaços se configuram como produto 
histórico, que repercutem as transformações técnicas, tecnológicas e de gestão dos 
recursos4. A compreensão da construção do Pólo Hemofarmo de Pernambuco 
apresenta-se como um importante evento5 na perspectiva da valoração de proposta de 

                                                   
2
 “Em Pernambuco a situação se modificava bastante e a Zona da Mata tornava-se contínua. Aí 

ela é formada por quase toda área localizada entre o planalto da Borborema e o Oceano 
Atlântico, e os tabuleiros ficam ilhados em porções da “formação barreiras” que se estende a 
pouca distância do litoral, entre as cidades de Goiana e do Recife.” (ANDRADE, 1998, p. 27). 
3
 Segundo a classificação proposta por Köppen, o clima do município de Goiana se enquadra 

como clima tropical quente úmido, do tipo As‟, com período chuvoso compreendido entre o 
equinócio de outono e solistício de inverno, sendo acentuada a influência marítima como fator 
climático. 
4
 Os recursos do mundo constituem, juntos, uma totalidade. Entendemos, aqui, por recurso, a 

toda possibilidade, material ou não, de ação oferecida aos homens (indivíduos, empresas, 
instituições). Recursos são coisas, naturais ou artificiais, relações compulsórias ou 
espontâneas, idéias, sentimentos, valores. É a partir da distribuição desses dados que os 
homens vão mudando a si mesmos e ao seu entorno. Graças a essa ação transformadora, 
sempre presente a cada momento os recursos são outros, isto é, se renovam, criando outra 
constelação de dados, outra totalidade. (SANTOS, 2008) 
5
 Umas construções sobre as sucessões e os eventos históricos caracterizam as intervenções. 

“Os eventos históricos supõem a ação humana. De fato, evento e ação são sinônimos. Desse 
modo, sua classificação é, também, uma classificação das ações. Os eventos também são 
idéias e não apenas fatos. Uma inovação é um caso especial de evento, caracterizada pelo 
aporte a um dado ponto, no tempo e no espaço, de um dado que nele renova um modo de 
fazer, de organizar ou de entender a realidade.” (SANTOS, 2008:147-148). 
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inovação6, inaugura um contexto de técnicas e de novas tecnologias7 expressas nas 
cadeias produtivas de hemofármacos nacional, representando um momento peculiar 
nas bases sociais e econômicas.  

O conjunto de investimentos a Microrregião da Mata Setentrional Pernambucana 
(IBGE), vem proporcionando, em diferentes contextos, discussões, debates e 
possibilidades de análises conjunturais, ambientais, econômicas, sociais e de 
ampliação da pesquisa e desenvolvimento (P&D) nesses empreendimentos.  

Uma proposta de análise do Pólo Hemofarmo partindo da possibilidade de 
desenvolvimento regional e social frente os agentes de Inovação8, moldados pelas 
ações das indústrias e institutos de pesquisa geram uma gama de impactos que 
devem ser discutidos e analisados de forma crítica frente ao desenvolvimento 
proposto9 ao espaço produtivo pernambucano.  

O espaço produtivo modifica-se com a proposta de desenvolvimento industrial 
associado às bases científicas e informacionais que refletem as inovações. É um 
momento singular na história das técnicas em que a ciência e a produção dialogam 
com suas interfaces10, inseridas em um conjunto de instituições públicas e privadas, 
no caso do Pólo Farmacoquímico de Goiana, na lógica da Inovação Terapêutica. No 
entanto, se faz necessário para o recorte de análise socioeconômico a leitura crítica do 
cenário vigente e nos processos de transformação dos espaços. O Prof. Milton Santos 
(1999, p.11) apresenta de forma consistente um modelo de transformação espacial  
que pode-se aplicar ao contexto atual, afirmando que “os espaços assim requalificados 
atendem sobretudo aos interesses dos atores hegemônicos da economia, da cultura e 
da política e são incorporados plenamente às novas correntes mundiais. O meio 
técnico-científico-informacional é a cara geográfica da globalização”.  

                                                   
6
 Segundo a Lei n. 10.973, de 02 de dezembro de 2004 que dispõe sobre incentivos a inovação 

e à pesquisa cientifica no ambiente produtivo e da outras providencias, traz o conceito de 
Inovação como a “introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social 
que resulte em novos produtos, processos ou serviços”. A Lei da Inovação Tecnológica do 
Estado de Pernambuco apresenta a inovação como “a implementação de um produto, 
processo ou método organizacional novo ou significativamente melhorado, no ambiente 
produtivo ou social”.  
7
 “A tecnologia é definida pela incorporação do conhecimento nos processos produtivos. As 

novas tecnologias são aquelas produzidas com base na acumulação do conhecimento de 
informática e de materiais com maior capacidade de transmissão de energia e, portanto, com 
base na ampliação da memória virtual, da velocidade de transmissão e do volume de dados ou 
de informações geográficas”. (SPOSITO, 2008, p.152). 
8
 É importante destacar quatro esferas relacionadas ao processo de inovação: a esfera da 

ciência, que se encontra nas universidades, centros de pesquisa e laboratórios das grandes 
empresas; a esfera da tecnologia, centrada nos laboratórios de P&D das empresas; a esfera da 
produção, representada pelas linhas de produção das empresas; e a esfera do mercado, que 
compreende as atividades de distribuição e marketing e o próprio consumo final. 
9
 Como exemplo a Lei Estadual nº. 13.208 de 19 de janeiro de 2007. Essa Legislação permite o 

Estado de Pernambuco a adquirir participação no capital da Empresa Brasileira de 
Hemoderivados e Biotecnologia – HEMOBRÁS, nos moldes e condições que estipula, e dá 
outros encaminhamentos. 
10

 Um paradigma econômico e tecnológico é um agrupamento de inovações técnicas, 
organizacionais e administrativas inter-relacionadas cujas vantagens devem ser descobertas 
não apenas em uma nova gama de produtos e sistemas, mas também e sobretudo na 
dinâmica da estrutura dos custos relativos a todos os possíveis insumos para a produção. Em 
cada novo paradigma, um insumo específico ou conjunto de insumos pode ser descrito como 
fator-chave desse paradigma, caracterizado pela queda dos custos relativos e pela 
disponibilidade universal. A mudança contemporânea de paradigma pode ser vista como uma 
transferência de uma tecnologia baseada principalmente em insumos baratos de energia para 
uma outra que se baseia predominantemente em insumos baratos de informação, derivados do 
avanço da tecnologia em microeletrônica e telecomunicações (CASTELLS, 2003, p.107). 
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As recentes modificações no cenário econômico mundial têm provocando um conjunto 
de dificuldades para a indústria farmacêutica como para diversos setores que compõe 
a cadeia produtiva de produtos farmacêuticos, a exemplo, os investimentos em 
Pesquisas e Desenvolvimento (Lima, p.2005). Um projeto de estrutura governamental 
de implementação de um Pólo, meio as novas crises essencialmente nos países 
centrais, confere ao Brasil11, um cenário de expectativas frente ao desenvolvimento 
regional.  

O crescimento econômico nordestino nos últimos anos vem impulsionando um 
conjunto de empreendimentos e ações públicas e privadas, que possibilitam novas 
dinâmicas em âmbitos sociais e econômicos. A Região Nordeste e em especial os 
Estados de Pernambuco, Bahia e Ceará constituem os principais pólos atrativos 
empresarias, destaque nesse caso para o Estado de Pernambuco, onde se instala o 
Pólo Farmacoquímico e de Biotecnologia de Pernambuco, no Município de Goiana 
entre outros empreendimentos, tais como a Refinaria Abreu e Lima e o Estaleiro 
Atlântico Sul  na região do Complexo Portuário Industrial de Suape.  

O Pólo Farmacoquímico de Goiana apresenta como um dos principais objetivos suprir 
a necessidade de fabricação de hemoderivados12, fármacos e medicamentos e, assim, 
diminuir a necessidade de comprar de produtores no mercado internacional desses 
materiais e insumos.  

O empreendimento em questão configura-se como uma forma de incentivo ao 
desenvolvimento da economia municipal e da região com base nos atuais índices de 
crescimento. A partir da atuação das empresas âncoras que se irão se instalar no Pólo 
e da fabricação de insumos para medicamentos, hemoderivados e outros, diminuindo 
a dependência e possibilitando uma ampliação da lógica de medicamentos 
especialmente para o Sistema Único de Saúde (SUS).  

A associação entre as empresas, centros de formações tecnológicas e Universidades, 
através das Inovações, instigando o desenvolvimento de novos conhecimentos e 
tecnologias, forma-se a partir de estímulos de consolidação de um centro de 
desenvolvimento com a participação de profissionais, pesquisadores e estudantes de 
diversas áreas relacionadas13. 

A localização do Pólo Hemofarmo14 de Pernambuco contraria as teorias clássicas de 
localização das indústrias, na qual, associam a junção de matérias-primas, a mão-de-

                                                   
11

 No Brasil, assistiu-se, a partir de meados dos anos 90, a um investimento crescente em 
políticas de inovação. A criação dos fundos setoriais para financiamento de pesquisas, a 
formulação da Lei de Inovação e o crescimento na importância das Incubadoras de Empresas 
apontam para a tendência de se integrar experiências e práticas de inovação tecnológica 
(TRIGUEIRO, 2002). 
12

 A Hemobras como empresa pública criada pela Lei n. 10.972, de 2 de dezembro de 2004, e 
na forma do inciso II do artigo 173 da Constituição Federal, sendo regulamentada pelo Decreto 
5.402, de 28 de março de 2005. A empresa tem como objetivo a exploração de atividade 
econômica, consistente na produção de hemoderivados a partir do fracionamento industrial do 
plasma. (BACCARA, 2006 apud GALDINO, 2006). 
13

 Pode-se citar como exemplo dessa integração, o trabalho desenvolvido pelo Grupo de 
Pesquisa em Inovação Terapêutica da Universidade Federal de Pernambuco (GPIT-UFPE) que 
apresenta como objetivo a aglutinação e mobilização de competências (inclusive nacionais e 
internacionais) para pesquisas de novas moléculas candidatas a fármacos e medicamentos 
ativos em diferentes alvos biológicos, com ênfase aos agentes antiinflamatórios, anticâncer, 
antidiabéticos, neuroativos, anti-hipertensivos e antiparasitários. (GALDINO, 2006, p.38)   
14

 Na perspectiva do Prof. Milton Santos (2006) o município de Goiana se apresenta com a 
instalação do Pólo Hemofarmo, como “espaço luminoso”, pois, apresentará uma acumulação 
densidades técnicas e informacionais, ficando assim mais aptos a atrair atividades com maior 
conteúdo em capital, tecnologia e organização. Nessa proposta, os espaços luminosos pela 
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obra e o mercado, como condições indispensáveis à localização industrial. Dessa 
forma, o Pólo estará inserido em uma região produtora agrícola historicamente, com 
destaque na produção de cana-de-açúcar, com a presença de usinas e engenhos. O 
momento atual da história econômica e das técnicas reforça a proposta de Pierre 
George quanto à atuação das empresas diante das opções de localização, 
demonstrando que “em escala mundial a distribuição das indústrias é resultado de 
fatores históricos”, enquanto, em escala regional, a localização de um estabelecimento 
é explicada geralmente pela busca do custo mínimo. O referido autor nos direciona 
para uma questão capital na formação desse complexo: quais os encaminhamentos 
produtivos do Pólo Farmacoquímico no que se refere à questão de Ciência e 
Tecnologia (C&T) e produção capitalista industrial? Apenas o processo de 
materialização do Complexo poderá apontar respostas para esses questionamentos.  

O município de Goiana apresenta-se como pólo no sentido da concentração e da 
possibilidade de desenvolvimento de atividades no setor farmacêutico, podendo gerar 
desenvolvimento e crescimento. A concepção de Pólo se reveste no sentido de 
conjunto de práticas e inovações tecnológicas associadas a um contexto produtivo. 

A Proposta do Pólo Hemofarmo15 aproxima-se do que se pode chamar de “meio de 
inovação”, pois, esse meio é o conjunto especifico de relações de produção e 
gerenciamento com base em uma organização social, a qual compartilha, de modo 
geral, uma cultura de trabalho e metas instrumentais, visando gerar novos 
conhecimentos, novos processos e novos produtos (Castells, 2003).   

Na lógica do desenvolvimento regional, a opção por Goiana se configura, segundo a 
gestão estadual, como um lugar adequado devido às condições ambientais e 
principalmente pelas proximidades de recursos hídricos, elétricos e de boa qualidade 
do ar. Esse ambiente deve ser um propulsor de práticas de produção e pesquisa que 
não possibilite as esferas administrativas apresentarem o Pólo como uma espécie de 
Distrito Indústria e sim um ambiente inovador, segundo a proposta do Manuel Castells 
(1999), por exemplo.   

É importante a relação da lógica produtiva global e o conjunto de práticas, tais como o 
controle da inovação (força produtiva científica e técnica), o controle da circulação 
(forças produtivas da comercialização e da distribuição) e o controle da gestão do 
capital em sua forma dinheiro (força produtiva da gestão financeira). Desde então esse 
mecanismo se aperfeiçoa, graças às novas técnicas da informação, levando a 
concentrações. (SANTOS, 2008, p.205). Nessa afirmação do Prof. Milton Santos 
identifica-se um contexto de constituição do Pólo Hemofarmo em Goiana, onde os 
agentes de produção do espaço interagem em lógicas de inovação, pesquisa e 
empreendedorismo.  

                                                                                                                                                     
sua consistência técnica e política, seriam mais suscetíveis de participar de regularidades e de 
uma lógica obediente aos interesses das maiores empresas.  
15

 A determinação do Governo de Pernambuco de priorizar a implantação da Hemobrás, 
implica na disponibilização de infra-estrutura e acesso ao terreno destinado à mesma. Dessa 
forma, por orientação da AD-Diper, a primeira etapa de implantação do Plano Diretor 
corresponde à oferta de condições efetivas para o funcionamento da planta de hemoderivados. 
Para tanto, foram considerados como requisitos, os seguintes componentes: acessibilidade – 
construção parcial do eixo central (desde a BR-101 até o terreno da Hemobrás); 
correspondendo a uma taxa paralela a BR-101 de 300,00 metros de extensão por 7,00 metros 
de largura e uma via de penetração de 1Km de extensão e 12 metros de largura; suprimento da 
infra-estrutura – atendimento a demanda projetada pela Hemobrás, correspondendo a: 100.000 
litros de água/dia; 3 transformadores com capacidade para 2.500 KVA cada um; 600 metros 
cúbicos de gás/hora. Estes componentes deverão ser ofertados no terreno da Hemobrás. 
(Relatório Final do Plano Diretor do Pólo Hemofarmo, 2006). 
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Um conjunto de microrregiões pernambucanas e outras três na Paraíba apresentam 
interferências diretas da instalação do Pólo. Os impactos, não mensurados nesse 
momento da análise, afetarão essas regiões de formas diferentes e não uniformes nas 
instâncias políticas, econômicas, demográficas e sociais. 

No Estado de Pernambuco as microrregiões são: Mata Setentrional Pernambucana, 
Região de Itamaracá e a Região do Recife. Nas microrregiões paraibanas o Litoral Sul, 
onde situam-se os municípios limítrofes de Goiana que são: Pitimbu, Pedras de Fogo 
e Caaporã. A região do Sapé foi classificada pela Política Nacional de 
Desenvolvimento Regional (PNDR) como “baixa renda” completa as microrregiões 
diretamente influenciadas. Essas microrregiões da Mata Setentrional Pernambucana, 
Região de Itamaracá e Litoral Sul Paraibano, nas quais os municípios limítrofes e 
Goiana estão inseridos, possui grandes problemas socioeconômicos, como a falta de 
oportunidades de trabalho e geração de renda. Dessa forma, o Pólo Farmacoquímico 
e de Biotecnologia de Pernambuco figura-se como possibilidade de modificação e 
superações das contradições da reprodução do capital nas referidas microrregiões.  

A implantação do Pólo Farmacoquímico em Goiana se propõe a viabilizar uma 
importante etapa no desenvolvimento regional. Na lógica industrial apresenta-se como 
a gênese de um desenvolvimento mais consolidado, planejado pelo governo Estadual 
e Federal, através de um conjunto de programas, como por exemplo, o Programa de 
Apoio ao Desenvolvimento Sustentável a Zona da Mata de Pernambuco (PROMATA). 
O programa pretende, além da implantação do Pólo, dar assessoria em gestão a 
micros e pequenos empresários fomentando e diversificando os setores econômicos. 

A economia formal de Goiana tem como base nas indústrias de extração mineral, 
transformação e construção civil. As atividades econômicas do terciário e da 
administração pública somadas à agropecuária compõem as principais dinâmicas 
econômicas no contexto atual do município. Dessa forma, a instalação do Pólo 
Farmacoquímico em Goiana, configura-se no discurso político-empresarial como um 
marco na produção industrial e na diversificação da economia regional. Segundo o 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA), “O Pólo Farmacoquímico irá gerar empregos e 
renda diretos e indiretos, desde o início da sua construção. Atrairá investidores para 
atender às novas demandas, tanto da população, como das indústrias instaladas” 
(VPC/BRASIL, 2008, p. 82). 

Não se pode ainda afirmar quais os reais impactos da construção do Pólo, porém, a 
análise do papel da inovação, frente à inserção dos investimentos industriais, 
possibilita a abertura de debates e discussões que extrapolam as limitações da 
construção deste empreendimento. Os impactos na estrutura de formação de mão-de-
obra, direcionamentos de P&D inovadores e produção industrial surgem como força 
motriz na elaboração da proposta de evitar a construção de um simples parque e/ou 
distrito industrial, em espaço de excelência de pesquisa e inovação tecnológica. 

O interesse pela relação existente entre a construção do Pólo Hemofarmo e as 
inovações tecnológica é proveniente de diferentes fatores, podendo destacar o 
importante debate que transcorre nos últimos tempos, em diferentes disciplinas, do 
papel do avanço tecnológico na forma de configurações sócio-espacial. As discussões 
a cerca do papel no qual as inovações através tecnologias diferenciadas, refletem 
sobre as organizações espaciais, as ações do fenômeno da globalização. 

O cenário de constituição de novas dinâmicas econômicas através de novas redes, se 
utilizando da disseminação da técnica em empresas e institutos de pesquisas na Zona 
da Mata Norte, representa uma referência no setor de atividade econômica e social. 
Essas inovações tecnológicas são fatores relevantes na eleição de espaços „novos‟ na 
cidade para a construção de novas redes. Refletindo em uma lógica de que quanto 
mais velocidade na forma de produção e de encadeamento das técnicas, novos 
cenários econômicos e de ampliação da produção farmacêutica se constituem. 
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A importância das inovações na evolução da sociedade é um indispensável 
instrumento a serviço do Estado e do capital. Essas inovações se materializam por 
meios de pesquisas com alta tecnologia, investimentos públicos e privados e uma 
sociedade inserida nesse contexto produtivo. 

O CONJUNTO DAS QUESTÕES NORTEADORAS NO MOMENTO 

A análise dos processos de implantação do Pólo Hemofarmo de Pernambuco em uma 
perspectiva crítica, proporciona a identificação de um conjunto de importantes 
alternativas que colaboradoras na implantação deste empreendimento, a partir da 
inserção de inovações tecnológicas e Políticas Públicas geradoras de diferentes 
dinâmicas na cadeia produtiva farmacoquimíca, em suas diferentes escalas. 

Os conjuntos das questões significativas, no momento, estão situados, entre outras na 
identificação dos agentes produtores da Inovação, a partir do Pólo Hemofarmo, que 
estabelece relações entre as políticas públicas vigentes de desenvolvimento social e 
econômico regional, como também a produção e a distribuição dos principais arranjos 
Farmacoquímicos atrelados ao espaço econômico de Pernambuco. 

A verificação das importantes modificações sócioespaciais durante a construção do 
Pólo, nas estruturas que concerne à sociedade e a produção econômica local, 
analisando-se as relações entre obsolescências e inovações na área de estudo; 
Analisar as redes de Ciência, Tecnologia e Inovação em diferentes escalas e as 
respectivas colaborações para a produção de recursos humanos, técnicos, 
tecnológicos e intelectuais que possibilitem ações produtivas no Pólo; e, a constatação 
das tendências e perspectivas da indústria farmacêutica pernambucana, nacional e 
internacional, em diferentes escalas espaciais e temporais colaboradoras da 
construção do Pólo a partir de novas demandas tecnológicas e de Inovações na 
produção e organização dos espaços.  

Essa análise se propôs a construção de uma crítica, que reflita a proposta de inovação 
tecnológica, a partir da construção do Pólo Hemofarmo de Pernambuco no município 
de Goiana. Para isso, se faz necessária a compreensão ontológica do espaço como 
um sistema de objetos e um sistema de ações16.  

“PARA NÃO CONCLUIR...” 17 

O diálogo entre a economia e a perspectiva da saúde, se configura como interlocução 
interessante na perspectiva de compreensão da realidade além das quantificações e 
qualificações. Dessa maneira, verifica-se que os diferentes seguimentos 
representados pelas Instituições públicas e privados, tais como: Universidade Federal 
de Pernambuco, Governo do Estado de Pernambuco, Ministério da Saúde, Prefeitura 
Municipal de Goiana, Grupos de Pesquisas em Inovação Tecnológica e Terapêuticas 
somadas as empresas Lafepe, Novartis e Hemobras, como agentes estruturadores do 
empreendimento em questão. 

                                                   
16

 A importância metodológica de concepção do espaço se dá pelo caráter analítico de 
trabalho. Para Milton Santos é “a partir da noção de espaço como um conjunto indissociável de 
sistemas de objetos e sistemas de ações podemos reconhecer suas categorias analíticas 
internas. Entre elas, estão a paisagem, a configuração territorial, a divisão territorial do 
trabalho, o espaço produzido ou produtivo, as rugosidades e as formas-conteúdo. Da mesma 
maneira e com o mesmo ponto de partida, levanta -se a questão dos recortes espaciais, 
propondo debates de problemas como o da região e o do lugar, o das redes e das escalas. 
Paralelamente, impõem-se a realidade do meio com seus diversos conteúdos em artifício e a 
complementaridade entre uma tecnoesfera e uma psicoesfera” (Santos, 2008). 
17

 Termo do Prof. Roberto Lobato Corrêa para designar a necessidade de uma conclusão em 
aberto e da importância de continuação do debate e da construção teórico-metodológica da 
Pesquisa.  
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Há uma eminente necessidade de aprofundamento do debate teórico a cerca das 
concepções de inovações, sistemas de inovações, demandas tecnológicas, processos 
de industrialização, Políticas Públicas e Gestão Pública associadas ao contexto 
terapêutico é parte integrante dessa investigação. Os implementos no Pólo 
Hemofarmo que se propõem a redimensionar econômica e socialmente a Região 
Nordeste, vislumbra-se com o atual momento histórico que não conhecerá fase final, 
pois, os processos de transformações se reorganizam ao longo do tempo histórico, a 
partir dos eventos.  

O processo de implantação do Pólo se insere em um movimento não linear, que se 
renova e permite a participação de diferentes agentes simultaneamente, desde a 
concepção do Pólo e as transformações decorrentes das inovações idealizadas e 
implantadas no cerne de seu funcionamento.  

Dessa forma, o método dialético no desenvolvimento dos processos de construção do 
Pólo Hemofarmo se demonstra predominante na análise, porém, não está presente na 
proposta metodológica desse estudo uma restrição metodológica e, sim, uma 
discussão e reflexão do método de análise.  

O referencial teórico-metodológico, a partir do qual se buscou investigar a 
funcionalidade dos impactos econômicos e sociais na reorganização do espaço 
goianense a partir do Pólo Farmacoquímico e de Biotecnologia de Pernambucano 
prioriza as categorias, idéias e noções de Espaço Geográfico, Espaço Econômico, 
Impactos Econômicos, Inovação, Técnica, Tecnologia, Inovação Terapêutica, 
Industrialização, Demandas Tecnológicas, Desenvolvimento Local e Regional, Região 
e Território. 

O pensamento cria a realidade, o primeiro dado é o mundo material, sendo que a 
contradição surge entre esses seres materiais, circunscritos a condições históricas e 
sociais. O real apresenta-se como mobilidade, dinamicidade, multiplicidade, 
diversidade e contrariedade. Do mesmo modo que a natureza só é compreensível a 
partir da totalidade de relações e circunstâncias que mantém o fato. Dessa maneira, a 
proposta metodológica se apresenta inacabada na reflexão e direcionada na 
perspectiva do trabalho. 
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