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RESUMO | O presente estudo versa sobre os fatores tecnológicos e ambientais que vêm 
resultando no crescimento da produção de gás natural não convencional nos EUA. Os objetos 
de analise principais serão as políticas públicas, assim como a dinâmica entre os atores sociais 
e o ambiente propício que fora criado para que houvesse o adensamento do fomento e do 
estímulo às inovações tecnológicas sucedidas no setor. 

ABSTRACT |  The present study deals with the technological and environmental factors that 
have resulted in increased of production of unconventional natural gas in the U.S.. The objects 
of analysis will be the public policies, as well as the dynamics between social actors and 
enabling environment which was created to promote and the encourage the successful 
technological innovations in the industry. 
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1. Da introdução: 

O pujante e vigoroso crescimento na exploração e produção do petróleo e do gás não 
convencional nos EUA, ou seja, do tight e principalmente do shale gas (chamado 
ordinariamente de gás de xisto, porém considerado tecnicamente por nós acadêmicos como 
gás de folhelho), vem caracterizando uma revolução energética de alta relevância estratégica, 
que acarretará impactos inéditos e de grandes proporções no mercado global, bem como 
resultará num violento deslocamento no eixo econômico e geopolítico mundial.   

As afirmações do ganhador do prêmio Pulitzer Dr. YERGIN (2011)1, apud RANKEN 
(2012)2, sugerem um cenário de euforia, num contexto econômico onde já se apresenta 
urgente a recuperação da economia americana:  

 “no início desta década, o rápido ganho de escala do 

breakthrough tecnológico do shale gás – e seus efeitos no mercado – o 

qualificam, de longe, como a inovação mais significante em energia  desde o 

início do século 21”.  

No que tange à gênese deste fenômeno, ha fortes indícios de que esta revolução do 
gás não convencional tem sido uma consequência de “breakthroughs tecnológicos de mais de 

três décadas de experiência empírica” (TREMBATH, 2012)3
.  

Assim, ao se falar em mais de 30 anos de pesquisa, desenvolvimento e implantação 
fundadas em tentativa e erro, conclui-se que o DNA deste salto evolutivo nas atividades 
exploratórias teve mais origem em inovações incrementais em longo prazo, numa heurística 
learning by doing, do que em inovações radicais ou substanciais rupturas no padrão 
tecnológico num curto espaço de tempo.  

Tratou-se de um conjunto de inovações incrementais que originaram uma inovação 
arquitetural (HENDERSON & CLARK, 1990)4, onde os avanços tecnológicos obtidos, de 
forma combinada, alcançaram a viabilidade econômica e provocaram os ganhos de escala. 
Desta forma, ao passo que houve uma mudança tão somente no patamar tecnológico dos 
componentes enquanto partes, mantendo-se inalterado o modelo geral da produção, isto afasta 
a aplicação da terminologia de inovação radical.   

Por outro lado, diferente do entendimento acima, há quem compreenda a abordagem 
de maneira diversa, asseverando que houve sim uma inovação tecnológica radical em termos 
de processo, pois a utilização conjunta destas várias tecnologias de exploração, que por sua 
vez evoluíram de modo incremental, teria originado um novo conceito, provocando, assim, um 
breakthrough, ou seja, uma verdadeira ruptura mais impactante no regime tecnológico em 
curto prazo. Não pretendo tecer aqui maiores comentários ou me aprofundar sobre o assunto, 
acompanhando, tão somente para efeito desta presente análise, a literatura que ilumina o caso 
pela perspectiva da inovação incremental e não radical. 

Comumente o imaginário coletivo somente identifica uma inovação quando a mesma 
se vê revestida de grande difusão midiática e quando o impacto tecnológico e econômico passa 
a se mostrar mais evidente. Todavia, raramente inovações radicais ocorrem da noite para o dia 

                                                                            
1 YERGIN, Daniel. The Quest: Energy, Security, and the Remaking of the Modern World The Penguin Press, p. 330, New York, 2011. 
2  RANKEN, J. Thomas. Is Natural Gas Really the Next Big Thing? Washington Clean Technology Alliance, May, 2012.  
3
  TREMBATH, Alex. History of the Shale Gas Revolution. National Journal, 2012. 

4 HENDERSON, Rebecca M.; CLARK, Kim B. Architectural innovation: the reconfiguration of existing product technologies and the failure of 
established firms. Administrative science quarterly, p. 9-30, 1990. 
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ou ao acaso, como consequências de um mero golpe sorte de um pesquisador desavisado, 
costumam, como no caso em tela, ter origem em décadas de transpiração econômica e 
persistência científica.  

Em entrevista, George Mitchell, um dos pioneiros do setor, afirma 
(ECONOMIST,2013) 5

 :  

“Não houve momentos de eureka, o progresso veio em pequenos 

passos incrementais. O maior desafio era fazer com que o gás, que já havia 

sido localizado nas células passasse a fluir. Fomos capazes de obter 

pequenas amostras, mas o fluxo era o fator crítico. Finalmente, nosso maior 

avanço foi quando o gás passou a fluir das células. Nós experimentamos 

inúmeros processos diferentes ao longo dos anos, cada vez fazendo um novo 

progresso incremental.”  

Neste contexto, o presente estudo busca examinar, dentre outros fatores, qual a 
dinâmica ocorrida no mercado e o grau de interação entre os atores sociais para a ocorrência 
destas rupturas tecnológicas graduais e incrementais que levaram a uma explosão na oferta de 
gás não convencional. Assim, nesta oportunidade será observada a dimensão da contribuição 
destes atores para a implementação de mudanças no marco regulatório, a elaboração das 
políticas públicas, a concepção de mecanismos estatais de incentivo, investimento e apoio 
institucional, a articulação de lideranças do setor e as parceiras firmadas num contorno 
tripartite, amalgamado em consórcios entre Estado, institutos de pesquisa e empresas privadas.  

Procura-se, neste expediente e nas laudas porvindouras, avaliar qual foi a influência 
do planejamento de políticas públicas indutoras, equipadas com robustos e persistidos 
incentivos governamentais em simbiose com a mobilização de investimentos privados. 

A formulação deste questionamento se justifica porque há fortes indícios de que foi a 
combinação entre Estado, universidades (institutos de pesquisa) e empresas, atrelado a um 
ambiente de inovação colaborativa e ao estímulo à empresas independentes, os responsáveis 
por oxigenar o setor (na época ainda incipiente e com tecnologias em estagio embrionário) 
com um generoso fluxo de capital financeiro e inovador (criação de conhecimento sistêmico). 
Isto permitiu que se fosse alçado gradativamente o novo padrão tecnológico, o que 
consequentemente dimanou na revolução mercadológica do gás não convencional.  

Considera-se aqui evidenciar que a presença do ente estatal, diga-se de passagem, 
com políticas inquestionavelmente orientadas para o mercado, foi providencial no sentido de 
permitir a manutenção periódica e recorrente dos investimentos em pesquisa, desenvolvimento 
e implantação, mesmo antes que as tecnologias se tornassem comercialmente viáveis, ou seja, 
efetivas inovações.  

Neste diapasão, por mera e eventual ilação vale ventilar que se entende aqui por 
política pública aquele conceito emprestado de PETERS (1986)6: 

“a soma das atividades dos governos, que agem diretamente ou 

através de delegação e que influenciam a vida dos cidadãos” 

Por outro lado, a conjuntura geopolítica, estratégica e econômica associada à crise do 
petróleo, bem como algumas características estruturais específicas da infraestrutura e logística 

                                                                            
5
 ECONOMIST, The; The industry can no longer simply focus on the benefits of shale gas.  The Economist Newspaper, Agosto, 2013. 

6
 PETERS, B. G. American Public Policy. Chatham, N.J.: Chatham House. p.21, 1986.  
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regional dos EUA, ambas aliadas a esta aqui versada presença insistentemente indutora do 
governo na estruturação e fortalecimento do setor de exploração e produção, foram outros 
fatores que criaram condições para que ocorressem as rupturas tecnológicas e a consolidação 
do setor.  

Forçoso também concluir que, o fato das políticas públicas implementadas possuírem 
um viés claramente orientado para o mercado foi, indubitavelmente, um dos principais 
componentes de sucesso dos programas. O formulador das políticas públicas buscava 
incansavelmente um resultado finalístico fundado na comercialização da commodity, visto que 

em todos os casos é plausível notar que o objetivo final eram tecnologias que pudessem servir 
de subsídio à produção comercial do gás. 

Tangenciando o debate, vale reiterar que muito em função deste viés das políticas 
públicas, que as embalava  em direção orientada para a comercialização, fica fácil deduzir que 
o sucesso das inovações no setor se deu muito em virtude de um processo cognitivo com 
arrimo mais intensivo no aprendizado das empresas (market pull). Deste modo, repousava 
mais sobre uma heurística endógena com base em experiência (DUI - learning by doing, using 

and interacting), do que numa liturgia puramente científico-acadêmica (technology push), com 
gênese numa heurística STI (science technology-innovation) (ARROW,1962)7, (JENSEN, 
2007)8.  

Com será aqui suscitado, no rol de tecnologias chave deste progresso tecnológico 
figuram, no primeiro escalão, o fraturamento hidráulico massivo e as perfurações horizontais. 
Já, de forma subsidiária, se apresentam o mapeamento microssísmico de imagens digitais 3D, 
a engenharia química dos aditivos utilizados no fraturamento hidráulico e, por fim, a 
engenharia de sondas e de materiais para a completação dos poços.  

Na sequência, serão explorados os antecedentes históricos e os percalços enfrentados 
pelo setor de exploração e produção não convencionais nos EUA. Logo adiante, o estudo aqui 
conduzido observará os contornos e matizes das alterações no marco regulatório, bem como 
evidenciará a abrangência das políticas públicas implementadas que, de modo complementar  
e com alto grau de sinergia entre si, contemplaram todo o grande raio da cadeia de inovação. 

Na cadência, será destacado o papel das parcerias público-privadas no estímulo a 
pesquisas na área, que resultaram nas inovações paulatinas incrementais, que por sua vez 
viabilizaram comercialmente a produção do gás não convencional e grande escala, o papel do 
empreendedorismo e de lideranças para o desenvolvimento do setor e a importância da criação 
de um ambiente com condições que fossem propícias para a geração de conhecimento e para a 
inovação colaborativa.  

Ao final do capítulo será destacado o quanto as mudanças no patamar tecnológico 
deram acesso à imensas jazidas a décadas já conhecidas.  

2. Dos antecedentes históricos: 

De acordo com registros das companhias, sabe-se que os primeiros indícios da 
ocorrência de perfurações no shale, ainda que de modo rudimentar e com o uso de baixa 
pressão, datam dos anos que giram em torno de 1820 na cidade de Fredonia, estado de Nova 
York.  

                                                                            
7 ARROW, Kenneth J. .The Economic Implications of Learning by Doing.Review of Economic Studies 29 :155-73, 1962. 
8 JENSEN, Morten Berg et al. Forms of knowledge and modes of innovation.Research policy, v. 36, n. 5, p. 680-693, 2007. 



 

8 

 

Segundo anais apud MILAM (2011)9:  

“William Aaron Hart, um funileiro perfurou um poço de 27 pés em 

uma formação de lousa [folhelho] em 1825, na esperança de alcançar o gás 

abaixo da sua superfície. Ele foi bem sucedido e logo começou a distribuir 

uma tubulação de gás pela aldeia, visando vendê-lo a empresas locais para 

iluminação”    

Contudo, com a evolução das tecnologias, conforme MONTGOMERY & SMITH 
(2010)10, a técnica de fraturamento se inicia inauguralmente de forma prototípica pela empresa 
Stanolind Oil no campo de Hugoton em Grant County, Kansas em 1947.  

Mais tarde, em 1949, esta tecnologia foi levada ao escalonamento (produção em 
escala), ano em que a Halliburton foi responsável pela implementação da primeira planta 
comercial em Stephens County, Oklahoma, e Archer County, Texas.    

Desde então, esta tecnologia de fraturamento hidráulico tem sido largamente utilizada 
em mais de 60% dos poços convencionais perfurados segundo os autores, não se tratando, 
portanto, de uma ciência caloura. Todavia, o breakthrough tão alardeado alcançado pela 
Mitchell Energy, e certamente o mais crítico para setor, tratou-se de uma inovação incremental 
na técnica de fraturamento, onde foi substituída a água utilizada no processo por fluidos de 
perfuração. Estes fluidos envolviam um composto químico mais elaborado e inovador, que por 
sua vez, melhorou a recuperação dos poços e aumentou significantemente a viabilidade 
comercial da produção. 

A bem da verdade, nos anos 70 dois fatores foram cruciais para o desenvolvimento 
do gás natural: por um lado os dois choques nos preços do petróleo estimularam a busca por 
novas alternativas energéticas, propelindo robustos investimentos públicos no setor. Por outro 
lado, as reservas tanto do petróleo quanto do gás natural convencionais nos EUA começaram a 
sinalizar os primeiros indícios de exaustão, com um severo declínio na estimativa futura da 
descoberta e produção dos poços.  

                                                                            
9 MILAM., Ken. Name the gas industry birthplace Fredonia, N.Y.? Explorer, p.22, September, 2011. 
10

 MONTGOMERY, Carl T.; SMITH, Michael B. and. Future Hydraulic Fracturing — History of an Enduring Technology Special Section — 
Hydraulic Fracturing: The Past, Present, Since Stanolind Oil introduced hydraulic fracturing in 1949, close to 2.5 million fracture treatments 
have been performed worldwide. .Journal of Petroleum Technology, v. 62, n. 12, p. 26, 2010. 
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Figura 1: Produção e descobertas de petróleo (quadro ou figura adaptados/ASPO11 apud 
ROSA & GOMES12) 

Cabe notar que neste início dos anos 70 o procedimento de fraturamento hidráulico 
ainda era incipiente e fazia uso de água in natura e baixas pressões. A extração era 
predominantemente vertical (não direcional) e a tecnologia de mapeamento sísmico e 
completação dos poços com aditivos químicos modernos para verter o gás ainda repousavam 
sobre ciência embrionária. Até aquela década a extração por fraturamento do shale gas ainda 
não era representativa em termos de escala comercial, não era atrativa, nem tampouco se 
sustentava economicamente.  

A busca por alternativas energéticas devido à crise do petróleo e a exaustão dos poços 
acabaram sendo o vetor de pressão que impulsionou a desregulamentação do setor e 
arregimentou pesados subsídios do governo dos Estados Unidos para projetos de P&D e para 
plantas de demonstração. Por sua vez, tais investimentos foram decisivos para reverter o 
quadro que se apresentava, viabilizando comercialmente a produção nas formações do shale.  

3. Do primeiro avanço na cadeia de inovação – do amplo espectro de abrangência das 
políticas públicas, que foram implementadas de modo a extrapolar sistematicamente a 
atividade de pesquisa e desenvolvimento no setor de exploração e produção não 
convencionais, visando alcançar um passo adiante na cadeia, ou seja, as plantas de 
demonstração: 

Para que a inovação no setor fosse estimulada, o modelo de intervenção 
governamental adotado tinha como alvo não tão somente estimular a pesquisa e o 
desenvolvimento nas empresas, pois ao utilizar protótipos subsidiados, apontava para um 
escopo mais amplo, alcançando as atividades de demonstração e de implementação. Ao 
apontar para a viabilização da comercialização, pressupõe-se que o conceito de inovação 
manejado considera verdadeiramente que os produtos tenham, de fato, alcançado o mercado.  

FRI (2006)13 intitula esta atividade mais extensiva e abrangente, que extrapola os 
limites da pesquisa e desenvolvimento e compreende a implementação, de Research, 

                                                                            
11 ASPO; Association for the Study of Peak Oil&Gas. Newsletter, n. 26, Feb. 2003. 
12 ROSA, S. E., & GOMES, G. L.; O Pico de Hubbert e o futuro da produção mundial de petróleo. Revista do BNDES, p. 16, 2004. 
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Development, Demonstration, and Deployment (RDD&D) que, segundo o autor, trata-se de 
um modelo linear comumente caracterizado por compras governamentais. Contudo, no setor 
de consumo de energia, as políticas públicas de compra governamental se mostram complexas 
e imbricadas, ou seja, fortemente dependentes do setor industrial. Isto ocorre, em virtude da 
dificuldade de se alocar produtos na mão dos compradores governamentais neste segmento de 
mercado. 

Desta sorte, no caso do gás natural faz muito mais sentido que haja um subsídio nos 
preços. Grosso modo, é mais fácil subsidiar ou controlar diretamente o preço do gás natural no 
spot, do que mobilizar entes públicos para estimular a demanda pela commodity através da 
“compra” intentando pressionar seu preço. Assim, se mostra mais crível uma política de 
intervenção que regule a oferta, mediante o subsídio nos preços através de equalização, do que 
um estímulo à demanda com a “compra” direta ou indireta das commodities por entes Estatais.  

Esta política orientada para o subsídio na oferta com preços equalizados ocorreu, de 
fato, em solo norte americano com os incentivos tributários da seção 29, melhor dirimida na 
cadência. 

De acordo com estudos de TREMBATH (2012)14, mesmo antes de Jimmy Carter ser 
apontado como o presidente que inaugurou programas de energia visando solucionar a crise do 
petróleo nos anos 70, o presidente republicano Gerald Ford, seu precedente com mandato 
entre os anos de 1974 e 1977, foi quem iniciou um esforço federal na busca por gás natural 
não convencional, muito em função da já verificada tendência de escassez nos poços. 

Nesta esteira, em termos de marco em políticas públicas, um programa que merece 
destaque é o Eastern Gas Shales Project (KOEN,1981)15 implementado em 1976 pelo MERC 
(Morgantown Energy Research Center hoje intitulado NETL - National Energy Technology 
Laboratory) juntamente com o BOM (Bureau of Mines). Este programa concentrava esforços 
nos estados da Pennsylvania e de West Virginia (nas formações de Marcellus e Devonian na 
base de Appalachian) e, de forma bem sucedida, estabeleceu como pilar fundamental a 
integração publica e privada entre universidades, institutos de pesquisa e companhias de 
exploração e produção.  

O intuito destas parcerias público-privadas era a criação de conhecimento e o 
desenvolvimento de soluções tecnológicas inovadoras que, por sua vez, eram cristalizadas nas 
dezenas de plantas piloto de demonstração. Ainda segundo TREMBATH, diversos 
laboratórios nacionais, como Sandia, Los Alamos e Lawrence Livermore, contribuíram para o 
ensejo, atuando no desenvolvimento e nas pesquisas dos projetos de demonstração junto ao 
MERC. 

Durante este período também foram aprovados recursos não reembolsáveis do 
Federal Energy Regulatory Committee (FERC), juntamente com recursos do Gas Research 
Institute – GRI, fundação de pesquisa ligada a universidade Illinois Institute of Technology em 
Chicago, que veio mais tarde a se chamar Gas Technology Institute. Estes recursos foram 
destinados para um consórcio de pesquisa composto por uma miríade de indústrias do setor, 
incluindo a Mitchell Energy. 

                                                                                                                                                                                                                                               
13  FRI, Robert W. From Energy Wish Lists to Technological Realities. Issues in Science and Technology, v. 23, n. 1, 2006. 
14

 TREMBATH, Alex; JENKINS, Jesse et al. Where The Shale Gas Revolution Came From. Breakthrough Institute Energy & Climate Program, 
May, 2012 
15 KOEN, A. D. Eastern Gas Shales Project. American Oil Gas Reporter, v. 35, n. 2, 1981. 
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Paralelamente, ainda em 1976, no âmbito do MERC dois engenheiros, William K. 
Overby Jr. e Joseph Pasini III, patentearam algumas técnicas de perfuração direcional nos 
poços, inovação que mais tarde veio a derivar na perfuração horizontal. Este avanço 
tecnológico permitiu que as empreitadas de exploração e produção cobrissem raios e extensões 
maiores de depósitos de shale gas, dando acesso a recuperação de grandes jazidas de gás 
natural. 

Já no que tange a tecnologia de fraturamento hidráulico massivo (MFH), a primeira 
planta de demonstração foi implementada e operada pelo órgão governamental DOE 
(Department of Energy) em meados de 1977 no estado de Colorado. 

4. Das mudanças no marco institucional fundadas no Natural Gas Policy Act: 

Segundo YERGIN (2011)16, no começo dos anos 70 o gás natural era responsável por 
25% da energia utilizada nos Estados Unidos, contudo, a escassez da commodity em meados 
da década ocorreu também em virtude da severa regulamentação, falha de mercado que atuava 
de modo a engessar segmentos do setor, tanto quanto gerava gigantescas assimetrias na 
comercialização do gás.  

Em 1978, durante a presidência de Carter, o Natural Gas Policy Act (NGPA) deu 
início a uma nova regulamentação, que oferecia uma complexa estrutura de preços e que 
diferenciava o gás natural oriundo de diferentes tipos de fontes, com atenção especial aos de 
origem não convencional. 

A ideia contida no NGPA tinha como expressão fundamental a desregulamentação do 
mercado. No entanto, a estrutura intricada e planejada sobre o qual foi concebida levantou 
dúvidas sobre este expediente. Noutras palavras, dado o nível de complexidade e intervenção 
envolvido no arcabouço normativo, que incluía até uma reserva de mercado, bem como a 
grande dimensão da interferência regulatória que o programa exercia no setor, há dúvidas se, 
de fato, o NGPA teria consistido num esforço real de desregulamentação, se assimilando mais 
a um marco de organização legal.   

Outra política também atribuída à iniciativa do NGPA foi o Fuel Non-Use Act, que 
proibiu a queima de gás natural em usinas de energia para gerar eletricidade. Esta política 
dirigida tinha como objetivo restringir o uso energético da commodity em atividades de baixo 
valor agregado como a geração elétrica, orientando-a para outras de maior valor agregado, 
como processos industriais, geração de calor e usos residenciais. Não se trataria de exagero 
dizer que esta política seguia uma lógica muito análoga a uma reserva de mercado, 
confirmando que, em termos de desregulamentação liberal, em nada o NGPA se assemelhava. 
Esta limitação interventora, que fortalecia e valorizava o uso do gás direcionando-o 
exclusivamente para determinados seguimentos, somente foi abandonada em meados dos anos 
90. Neste contexto, cabe mencionar também o U.S. Synthetic Fuels Corporation Act17, 
também dirigido e planejado para estimular a gaseificação do carvão.   

Isto posto, em 1979, e apenas três anos após a elaboração do Eastern Gas Shales 
Project, os resultados obtidos pelo programa foram consolidados pelos engenheiros do MERC 
e do BOM, passando a subsidiar a parceria público-privada entre o estreante Departamento de 
Energia (DOE) e a American Public Gas Association. Naquele mesmo ano esta parceria deu 

                                                                            
16 YERGIN, Daniel. The Quest: Energy, Security, and the Remaking of the Modern World The Penguin Press, New York, 2011. 
17 Disponível em 2013: http://en.wikipedia.org/wiki/Synthetic_Fuels_Corporation 
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origem ao Commercialization Plan for Recovery of Natural Gas from Unconventional 
Sources. 

5.  Do segundo avanço na cadeia de inovação – do amplo espectro de abrangência das 
políticas públicas, que foram implementadas de modo a extrapolar sistematicamente a 
atividade de plantas de demonstração no setor de exploração e produção não 
convencionais, visando alcançar o outro passo adiante na cadeia, ou seja, a 
comercialização da commodity: 

No instante em que se atingiu certo grau de domínio inicial da tecnologia com a 
conclusão dos estudos provenientes do Eastern Gas Shales Project, passou a fazer sentido que 
o apoio governamental avançasse um passo adiante na cadeia de inovação e, em ato contínuo, 
contemplasse o escalonamento (produção em escala) e a comercialização do gás não 
convencional, oriundo principalmente da exploração e produção na região do shale e de minas 
de carvão (coalbed methane). A partir de então, durante os 25 anos que se seguiriam, a 
estruturação do mercado e a comercialização destes recursos foram catalisadas mediante 
subsídios fiscais tributários advindos da Section 29, cláusula pertencente a Lei Windfall 
Profits Tax Act, que fora promulgada em meados de 1980 pelo congresso americano, ainda 
sob a vigência do mandato de Carter. Há de se ressaltar que tais subsídios tinham uma 
implicação direta e interveniente no preço do gás.  

Esta política de estado foi o vértice central para a estruturação e o amadurecimento do 
mercado do shale gas, vez que envolveu subsídios tributários na ordem de U$ 0,50 por milhão 
de BTUs para a venda do gás não convencional, o que viabilizou comercialmente uma 
infinidade de atividades inovadoras. Embora para que atingissem um grau de comercialidade 
as explorações desbravadoras na formação do shale demandassem inovações, que se 
traduziam em projetos arriscados e onerosos, os subsídios funcionavam como um contraponto, 
uma contrapartida do Estado para garantir a sobrevivência das empresas do setor, dado o alto 
nível de mortalidade risco e incerteza dos projetos de pesquisa e desenvolvimento. Isto 
significa dizer que havia um grande incentivo para empresas inovarem, mesmo que as 
iniciativas envolvessem riscos incalculáveis ou um portfolio de projetos com baixa 
produtividade, ou seja, insustentáveis do ponto de vista de taxas de retorno. 

Este subsídio oriundo da Section 29 somente expirou em meados de 2002, momento 
em que o mercado já se encontrava maduro e relativamente consolidado e que as empresas se 
encontravam finalmente preparadas para seguir, por seus próprios meios, nas atividades de 
pesquisa, desenvolvimento e inovação.  

6.  Do amplo espectro de programas, que foram implementados de modo que 
alcançassem o grande raio da cadeia de inovação: 

Dentre os diversos programas elaborados pelo governo norte americano por 
intermédio do departamento de energia (DOE) e também manobrados por seu laboratório 
nacional (NETL), que seja dado destaque não tão somente ao Eastern Gas Shales Program 
(1976-1992), bem como aos Western Gas Sands Program (1978-1992), Methane Recovery 
from Coalbeds Program (1978-1982), Deep Source Gas Project (1982-1992), Methane 
Hydrates Program (1982-1992) e Secondary Gas Recovery (1987-1995). Estes programas 
foram cruciais para embalar a exploração e produção não convencionais. 
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Figura 2: Funding dos diversos programas manejados pelo DOE/NETL entre 1977 e 
2002 (quadro ou figura adaptados / em milhões de dólares)18 

Todas as políticas supracitadas convergiam em relativa harmonia com o energy act
19, 

elaborado posteriormente em 1980 pelo presidente Jimmy Carter. Esta medida introduziu 
avanços ao chamado Intangible Drilling Cost Expensing Rule (IDC).  

Praticado desde 1913 (IPPA,2009)20 o estímulo advindo do IDC consistia noutra 
importante ação de fomento para a atividade, pois, sob os auspícios do energy act, o incentivo  
fiscal passou a cobrir mais de 70% dos custos do pesquisa e desenvolvimento (P&D) de 
plataformas de perfuração. Esta política pública se mostrou decisiva para a emergência e o 
fortalecimento de empresas independentes, para a consolidação de empresas de pequeno porte 
(STEVENS,2012)21 e, por fim, para a pulverização horizontal no setor. Em 1986 o Tax 
Reform Act (GRIFFITH,2012)22 aprimorou ainda mais o IDC. 

Muito apropriadamente MIDER(2012)23 apud LAGE, PROCESSI & SOUZA et 

al.(2013)24 fez menção ao caso da Chespeake Energy, que, devido ao incentivo, pagou apenas 
algo em torno de 1% do imposto de renda total que pagaria, não fosse este providencial 
subsídio. O artigo estima uma economia sem precedentes, girando algo em torno de U$53 
milhões pagos, contra U$5,5 bilhões que porventura seriam devidos. 

Desde a década de 70 até meados dos anos 90 cabe notar que o grupo de políticas 
implementadas contemplava, dentre outros, um conjunto de mecanismos que englobava: juros 
equalizados (debt), subvenções governamentais (grants), bem como custos compartilhados 
com a área privada (equity), expediente consubstanciado pela participação acionária 
governamental, que por sua vez eram disponibilizados numa política orientada para projetos 
de demonstração.  

                                                                            
18 DOE – Department of Energy. DOEs Unvonventional Gas Research Programs 1997-1995.  U.S. Departament of Energy,  Washington, 2007.  
19 Disponível em 2013: http://en.wikipedia.org/wiki/Energy_Security_Act 
20  IPAA - Independent Petroleum Association of America. Intangible Drilling and Development Costs. IPAA, 2009. 
21  STEVENS, Paul. The ‘shale gas revolution’: Developments and changes.Chatham House Briefing Paper, 2012. 
22 GRIFFITH, Christine R.; SWIECH, Robert A. A Primer on Domestic Oil and Gas, Part II: Intangible Drilling and Development Costs. KPMG, 
2012. 
23

 MIDER, Zachary; OLSON, Bradley; DRUCKER, Jesse Drucker. Chesapeake’s 1% Tax Rate Shows Cost of Drilling Subsidy. Blooomberg, 2012. 
24 LAGE Elisa Salomão; PROCESSI Lucas Duarte; SOUZA et al. Gás não convencional: experiência americana e perspectivas para o mercado 
brasileiro. BNDES Setorial 44, p. 33-88, 2013. 
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Neste sentido, como já colocado tais recursos governamentais tinham vocação para 
atingir o amplo espectro da rede de inovação, englobando desde a pesquisa básica, 
perpassando pela pesquisa aplicada, pelo desenvolvimento prototípico e pelas plantas de 
demonstração, até, por fim, chegarem à inserção do mercado com a comercialização da 
commodity.  

Some-se a esta vocação o viés do legislador para que fossem apoiados os segmentos 
mais avançados dos ciclos de inovação (mais próximos da comercialização), protegendo e 
estimulando a viabilização comercial das primeiras unidades de produção (plantas industriais 
pioneiras) do gás natural não convencional.  

Um exemplo disto é que, embora o fomento ao desenvolvimento fosse evidente no 
Eastern Gas Shales, cujo objetivo era o estabelecimento de plantas de demonstração, a 
comercialização era o objetivo fulcral por detrás da Section 29. 

O ponto chave é que o modelo de Pesquisa, Desenvolvimento, Demonstração e 
Implantação (RDD & D), signo de um novo paradigma, não se atem simplesmente a 
considerar o processo heurístico da tecnologia apenas pela perspectiva de aprendizado 
inventivo da pesquisa científica e acadêmica (technology push), ao passo que também 
considera fortemente a sobrevivência do produto no mercado (market pull), respeitando a 
máxima de que o conceito de inovação tem que compulsoriamente englobar a inserção 
comercial do produto ou serviço.  

 
Figura 3: Ambiente de políticas públicas do modelo de Pesquisa, Desenvolvimento, 
Demonstração e Implantação - RDD & D (quadro ou figura adaptados) 25 

Conclui-se, então, que durante o período os apoios e incentivos foram adquirindo 
contornos sistêmicos com a interação das políticas públicas planejadas, traduzindo-se num 
composto de mecanismos governamentais imbricados e complementares. No mesmo ritmo 
que as tecnologias iam paulatinamente amadurecendo, corretamente a formulação das políticas 
pública cada vez mais se direcionavam ao mercado.  

                                                                            
25 IEA - International Energy Agency.  Ensuring Green Growth in a Time of Economic Crisis: The Role of Energy Technology. G8 (Siracusa, 

Italy), p. 7, abril , 2009. 
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Este foi um dos componentes fundamentais para a consolidação do setor, de modo 
que anos mais tarde tais esforços governamentais resultaram no aquecimento da exploração e 
produção não convencionais e na explosão da oferta de gás natural desta origem, atualmente 
conhecida como a “revolução do gás não convencional”.  

No processo histórico de inovação na indústria do shale gas ficam evidentes os 
indícios de intervenção e planejamento do mercado, bem como da proteção, com recursos 
públicos, de investimentos e riscos privados, principalmente quando as tecnologias ainda eram 
precárias comercialmente.  

Este arranjo institucional simbiótico entre o governo e o mercado foi decisivo para a 
prosperidade do processo de inovação tecnológica no campo de exploração e produção não 
convencionais, o que costuma ocorrer com frequência em setores embrionários, de caráter 
estratégico e que enfrentam barreiras comerciais significativas em seus estágios iniciais de 
desenvolvimento, ou seja, onde não há o domínio das tecnologias. 

Em síntese, décadas de fortes subsídios e investimentos governamentais em parceria 
com investimentos privados incentivaram inovações incrementais e subsidiárias, que por sua 
vez abasteceram a atividade principal de fraturamento, tornando-a cada vez mais 
economicamente atrativa.  

Desta forma, graças às práticas fortemente indutoras, calçadas principalmente em 
política de subsídios fiscais e subvenções de órgãos públicos, que nos anos 90 o shale gas se 
consolidou tecnologicamente e comercialmente. Robusto, o setor neste período se viu 
revestido por uma atmosfera de verdadeira inovação tecnológica incremental progressiva e de 
revolução comercial, cujo estopim teve esteio na explosão da oferta que se originou derivada 
de um aumento substancial no volume de extração em meados dos anos 2000.  

Assim, o fator explicativo e decisivo para o desenvolvimento do setor foi o caráter 
abrangente e complementar dessas políticas públicas empregadas pelo governo para apoiar a 
indústria de gás. Neste contexto, espero também que tenha ficado claro que o conjunto de 
medidas adotadas ao longo do tempo alcançava os diversos ângulos e perspectivas da rede de 
inovação. De fato, contemplava a pesquisa básica, a pesquisa aplicada, o desenvolvimento de 
plantas pioneiras de demonstração na exploração e produção, como também apontava para a 
instituição de subsídios fiscais orientados para a comercialização do gás.  

Independentemente do fato desta coordenação ter ocorrido de forma mais ou menos 
deliberada e pactuada junto aos difusores e lideranças do setor, fica patente o alto e vigoroso 
nível de complementariedade e sinergia que as mesmas conseguiram atingir para que houvesse 
a viabilização e o desenvolvimento comercial do mercado de gás não convencional.   

Por fim, se mostra também cristalino que a preocupação das políticas públicas 
industriais de caráter científico e tecnológico era estimular uma atmosfera de pesquisa básica e 
aplicada que fosse um bastião na promoção de condições para a criação sistêmica e contínua 
de conhecimento tecnológico, havendo, prima facie, fortes indícios de que eram elaboradas 
sim de forma coordenada (mais ou menos tacitamente) e norteadas finalisticamente para que 
se atingisse o estado da arte na produção do gás não convencional e se atingisse a sua 
viabilidade econômica.  

Aparentemente, a preocupação objetiva do Estado e de empreendedores pioneiros no 
setor era de que um dia a produção comercial daquelas gigantescas reservas de gás não 
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convencional, até então inacessível, seria possível caso ousassem, com alta dose de insistência 
e teimosia, ultrapassar as barreiras do regime tecnológico vigente. 

7.  Do papel do Sistema Nacional de Inovação na implementação de parcerias público-
privadas para estimular o P&D no setor, considerado como um fator essencial para a 
gradual ruptura no padrão tecnológico:  

Um exemplo representativo dos resultados práticos obtidos com a utilização do 
modelo utilizado pelo Estado, conjuntamente com o setor privado no âmbito do Sistema 
Nacional de Inovação norte americano, foram as parcerias público-privadas implementadas 
naquela época. 

A consequência do feliz casamento entre as áreas pública e privada, onde pelo lado 
público situavam-se as universidades e institutos de pesquisa governamental, enquanto pelo 
lado privado as empresas e os institutos de pesquisa particulares (em sua maioria ligados a 
grandes corporações) formaram uma estrutura, ou melhor, uma rica e vigorosa malha 
intelectual e científica, que propiciou e amplificou a geração sistêmica do conhecimento.  

Uma boa ilustração do resultado deste matrimônio bem sucedido reside na primeira 
perfuração por Fraturamento Hidráulico Massivo (MHF) do DOE, ocorrida em West Virginia 
em 1986 juntamente com algumas empresas em Wayne County.  

Mas os exemplos não param por ai, há de se salientar outras iniciativas como a 
primeira perfuração horizontal da Mitchell Energy em 1991 em Barnett Shale, assim como a 
produção por intermédio do fraturamento hidráulico massivo (MFH) efetivamente viável 
comercialmente, que ora operacionalizado pela mesma Mitchell Energy em 1997.  

Não obstante, outra atividade que também merece menção tem relação com a 
inovação que concernente ao mapeamento por imagens microssísmicas em 3D utilizado na 
exploração do shale gas. Esta tecnologia foi desenvolvida inauguralmente pelo Sandia 
National Laboratories para a exploração de minas de carvão, e ao acaso, fora adaptada para a 
exploração do shale gas conforme demanda de empresas privadas.  

O mapeamento por imagens microssísmicas em 3D se trata de uma ferramenta que, 
de maneira única, é parte da essência nas explorações de regiões mais profundas e pouco 
sensíveis à percepção dos responsáveis pela perfuração. Esta tecnologia oferece um panorama 
visual e mais aprofundado das fraturas a serem realizadas em ambientes inóspitos e com 
baixíssima permeabilidade, bastante comum nas formações do shale. De certo modo, esta 
tecnologia desempenha um papel crítico para alguns tipos desafiadores de produção, pois sem 
ela algumas regiões jamais poderiam ser perfuradas, uma vez que seus operadores se veriam 
amputados da capacidade de visualizar o fraturamento, logo, atuando as cegas e com menores 
chances de sucesso.  

Na prática, estima-se que a maioria dos fraturamentos ocorridos nos dias atuais ainda 
não faz um uso consistente deste tipo de ferramenta, mas os ganhos de eficiência com sua 
utilização já se provaram significativos.  

Cabe salientar também outra aliança que fora bastante relevante para o 
desenvolvimento do setor e que emergiu deste modelo simbiótico explícito no Sistema 
Nacional de Inovação.  

Esta parceria consiste no consorcio entre a General Electric e a Energy Research and 
Development Administration (ERDA), órgão governamental que mais tarde juntamente com o 
BOM (Bureau of Mines) originou o Department of Energy (DOE).   
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Neste caso, a inovação tecnológica em exame foi o desenvolvimento das brocas de 
perfuração cravejadas de diamantes.   

TREMBATH ressalta que a ideia inicial da ERDA era utilizar as brocas de diamante 
para perfurar rochas quentes e secas, no âmbito do programa de energia geotérmica da agência 
estatal, contudo, a proximidade com o mercado provisionada pela parceria com a GE, assim 
como a colaboração com a indústria do gás, norteou a inovação tecnológica para a produção 
de gás não convencional.  

Assim, estas relações tripartites amalgamadas entre Estado, institutos de pesquisa e 
empresas formaram aspecto fulcrais para definir a bem sucedida, complexa e sinérgica 
dinâmica enraizada no Sistema Nacional de Inovação norte americano.  

Nesta perspectiva, o sistema de pesquisa e desenvolvimento sofisticado que foi 
alcançado teve como pano de fundo estas parcerias, fundadas no fortalecimento e oxigenação 
da estrutura institucional pública, indubitavelmente avizinhada pelo vigoroso sistema privado.  

8. Dos fatos contemporâneos de ativismo contra a produção não convencional e dos 
interesses da indústria de petróleo e gás, que influenciaram fortemente o patrocínio da 
gestão republicana na alavancagem das operações não convencionais: 

Por fim, apenas a título de mera observação de fatos contemporâneos, um episódio 
regulatório ocorreu durante a promulgação do energy act de 2005.  

Dick Cheney, ex-vice-presidente da administração Bush e na época do ocorrido CEO 
da Halliburton, obteve sucesso em fazer com que o congresso incluísse o fracking como uma 
exceção na Environmental Protection Agency’s Clean Water Act, excluindo-o da forte 
regulamentação que se avizinhava. 

Esta clausula tem sido chamada de “Cheney-Halliburton Loophole” 
(STEVENS,2012) 26 e este evento tem sido considerado um retrocesso do ponto de vista de 
ambientalistas, retratado pelo filme “Gasland” de Josh Fox (BOUGHER,2011)27.  

Recentemente em 2007 foi lançado o Energy Independence and Security Act of 
200728, que serviu de ferramenta para que o regulador, visando impulsionar as energias 
renováveis, optasse por realizar cortes em alguns subsídios na indústria de petróleo e gás.  

Aliais, há indícios de que os republicanos foram decisivos para fortalecer as 
operações não convencionais.  Cabe notar que a explosão na produção de gás não 
convencional ocorrida em meados dos anos 2000, não por coincidência, sobreveio logo após 
os 8 anos da administração Bush, ou seja, manifestando-se como um claro resultado dos 
estímulos patrocinados por aquela gestão.  

Ora, sobre a existência e as razões deste patrocínio nem é preciso que haja qualquer 
aprofundamento, sendo de amplo conhecimento a relação quase incestuosa dos políticos 
republicanos com a indústria do petróleo e gás. 

                                                                            
26  STEVENS, Paul. The ‘shale gas revolution’: Developments and changes. Chatham House Briefing Paper, 2012. 
27

  BOUGHER, Jon. Your Land, My Land, Gasland by Josh Fox, dir. Culture, Agriculture, Food and Environment, v. 33, n. 1, p. 49-51, 2011. 
Disponível em: http://www.gaslandthemovie.com 
28 Disponível em 2013: http://en.wikipedia.org/wiki/Energy_Independence_and_Security_Act_of_2007 
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9.  Do papel do empreendedorismo e da liderança de George Mitchell no 
desenvolvimento do setor: 

Não há que se falar de shale gas sem que sejam mencionadas as contribuições para o 
processo de inovação ocorrido na indústria de gás não convencional e o papel de destaque e 
pioneirismo do principal “national champion” do setor: a Mitchell Energy do visionário 
George Michtell.  

No vértice do ciclone da revolução do shale gas, atuando como um dos atores 
centrais, em 1997 a companhia, com subsídios do governo do Texas, estreou a primeira 
perfuração horizontal comercial equipada com um mix tecnológico inovador intitulado de 
“slick water fracturing”.  Esta tecnologia vestibularmente adotada pela Mitchell Energy, que 
foi um framework que representou um grande marco para o novo modelo de exploração e 
produção, consistiu na substituição da água por um fluido de perfuração basicamente 
composto por 99.5% de água e areia e 0,5% de aditivos químicos.  

Surgia, então, o hydraulic fracturing propriamente dito revolucionário, que fazia o 
uso mais intensivo de aditivos. Este avanço incremental na tecnologia foi o pilar fundamental 
para que o mercado finalmente alcançasse os ganhos de escala e de eficiência para a extração 
comercialmente viável, com maiores volumes, pressões, maior nível de vazão de gás e acesso 
a regiões de precária permeabilidade e densidade. Ressalte-se que a equipe de Mitchell 
também foi responsável por inúmeras sofisticações na perfuração horizontal, a outra 
tecnologia que permitiu atingir raios mais extensos na recuperação de gás não convencional.  

Contudo, vale nos atermos à importância do líder inovador e sua obstinação. Atuando 
na vanguarda como um grande protagonista do setor, o Sr. George Michtell, fundador da 
Mitchell Energy, foi uma das figuras mais emblemáticas no desbravamento da exploração e 
produção não convencionais, sendo certo que sua inquietude foi uma peça chave para o 
desenvolvimento, o crescimento e para a difusão da produção com o uso das tecnologias 
emergentes aqui mencionadas (STEWARD,2012)29.  

Conforme o artigo “The father of fracking” da revista “The Economist” 
(ECONOMIST,2013)30,31, a história do recentemente falecido Sr. Mitchell se confunde com a 
“a extraordinária capacidade da América de se reinventar”.  

O artigo ressalta que o visionário trata-se da “personificação do sonho americano”, 
pois dada a condição do seu pai, um imigrante grego, pastor de cabras e que mais tarde se 
tornara dono de um salão de engraxates em Galveston no Texas, mesmo apesar dos parcos 
expedientes financeiros e das precárias referencias intelectuais de sua origem pobre e 
desprovida, o empreendedor em análise deixou uma fortuna considerável para os seus 
sucessores, que atualmente extrapola a cifra de 2 bilhões de dólares. 

No entanto, o objeto de maior relevância retratado pelo artigo consiste na 
“personificação do espírito empreendedor” representada pelo Sr. Mitchell, ao afirmar que 
muito embora o visionário não tenha sido o responsável pela descoberta das reservas de shale 

gas, que como aqui já colocado tratam-se de reservas conhecidas por estudos anteriores a 
Mitchell Energy, nem tampouco tenha sido também responsável pela invenção do fracking, 

                                                                            
29 STEWARD, Dan. Dan B. Steward on The Shale Gas Miracle: A Tribute to George P. Mitchell. Vídeo no youtube, 2013. Disponível em 2013:  
http://www.youtube.com/watch?v=Si4rlyiL5To 
30

 ECONOMIST, The; The father of fracking.  The Economist Newspaper, Agosto, 2013. 
31 ECONOMIST, The; The industry can no longer simply focus on the benefits of shale gas.  The Economist Newspaper, Agosto, 2013. 
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utilizado desde a década de 1940, as inovações incrementais que aperfeiçoaram o fraturamento 
hidráulico massivo, e sofisticaram a perfuração horizontal, revolucionando o mercado são, em 
boa parte, resultados de sua mente obstinada e utopista. 

No momento em que se atribui a “revolução no mercado” à uma ruptura tecnológica 
obtida por intermédio de inovações incrementais (learning by doing) que levaram a 
comercialização do produto, do que às descobertas das reservas de gás não convencional ou às 
invenções iniciais do fracking ou da perfuração horizontal, reforça-se o entendimento de que o 
ato de se alcançar a viabilidade comercial com o uso mais intensivo de aditivos na água do 
fracking, bem como a difusão tecnológica obtida no mercado da exploração horizontal, tem 
mais valor agregado que as invenções em estágio laboratorial (bancada) propriamente ditas, ou 
embrionárias comercialmente. 

Provavelmente os registros históricos serão mais generosos com o Sr. Mitchell do que 
com os precedentes inventores do fracking ou da exploração horizontal.  

Neste sentido, vale reproduzir o mantra que tem sido apregoado repetidamente por 
diversos neoshumpeterianos ou manuais de metodologias para o desenvolvimento industrial e 
experimental, de que para ser exclusivamente uma inovação, a mesma deve necessariamente 
resultar na comercialização de novos produtos (ou produtos melhorados), caso contrário, se 
restringirá tão somente ao restrito raio de alcance do conceito de invenção 
(FREEMAN,1997)32, (FRASCATI, 2002)33,(OSLO,1997)34.  Sem prejuízo dos demais, a 
comercialização é um fator chave e um componente essencial na inovação. 

Entretanto, voltando à temática referente à capacidade empreendedora que é 
particular do Sr. Mitchell, devemos nos atentar ao fato de que lideranças com grande 
comprometimento, ou mesmo talentos individuais obstinados, podem ser cruciais e pivôs de 
uma grande revolução.    

São muitos os predicados atribuídos pela literatura para definir o pioneirismo dos 
indivíduos inovadores. Tratam-se de sujeitos obstinados, teimosos e majoritariamente 
desacreditados. São quase sempre “desajustados” que pensam “fora da caixa” e enveredam por 
trilhas nas direções mais diversas e contrarias aos demais. São verdadeiras forças da natureza, 
matem-se determinados mesmo em face dos fortes obstáculos enfrentados ou das severas 
críticas de seus pares acadêmicos, profissionais, dos seus amigos e até mesmo de familiares. 
São seres únicos, que ainda que se deparem com a censura da sociedade, continuam fieis 
incorruptíveis aos seus propósitos, sem ao menos pestanejarem. 

Não há dúvida de que a vocação da inovação é uma dádiva, mas também é quase um 
martírio. Segundo o artigo, somente aos 80 anos e após décadas de calvário, persistência e 
transpiração, o Sr. Mitchell finalmente conseguiu seu grande feito (ECONOMIST,2013)35:  

“ele estava convencido de que a tecnologia poderia desbloquear as 

imensas reservas de energia no Barnett Shale sob Dallas e Fort Worth e ele 

continuou lutando contra aquela rocha implacável, até que finalmente ela 

liberou suas riquezas  

[...] 

                                                                            
32 FREEMAN, Christopher; SOETE, Luc LG (Ed.). The economics of industrial innovation. Psychology Press, 1997. 
33

 FRASCATI, Manual. Proposed standard practice for surveys on research and experimental development. OECD, 2002. 
34 OSLO, Manual. Manual de Oslo. FINEP, 1997. 
35 ECONOMIST, The; The father of fracking.  The Economist Newspaper, Agosto, 2013. 
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Então, em 1998, a equipe do Sr. Mitchell, com aproximadamente 80 

anos, teve a ideia de substituir água por fluidos de perfuração. Isto reduziu 

drasticamente o custo de perfuração e transformou o Barnett Shale em uma 

mina de ouro.” 

10. Da importância do estabelecimento de um “enabling environment”, ou seja, da 
criação de um ambiente que fosse propício para a geração de conhecimento e de uma 
atmosfera de inovação colaborativa:  

Outro fator decisivo e determinante para o desenvolvimento do gás não convencional 
nos EUA respalda-se no forte sentimento, não só no governo como também nas lideranças do 
setor, de que, para que as rupturas no padrão tecnológico e a viabilidade comercial ocorresse 
nas tecnologias em questão, de modo que os shale players pudessem avançar na produção 
comercial, existia uma cogente necessidade da criação de um ambiente de inovação 
cooperativa regional (milieu innovateur), a exemplo da comunidade planejada Woodland36.  

Idealizada pelo Sr. George Mitchell, o planejamento da Woodland tinha como fito 
não tão somente a sustentabilidade e o planejamento urbanístico, como também visava atrair, 
num ambiente de inovação colaborativa regional e de proximidade física grandes empresas 
como: Chevron Phillips, Anadarko Petroleum Corporation, Woodforest National Bank, Baker 
Hughes, CB & I, McKesson Corporation, Hewitt Associates, Maersk Line e Safmarine. 

Desta sorte, uma das características que contribuiu para o crescimento e para a 
expansão das atividades de exploração e produção de gás não convencional está diretamente 
associada ao estímulo local à comunidades colaborativas, como também à gestação de um 
“enabling environment” regional para a consolidação tecnológica regional. 

O conceito de enabling environment encampa ambientes regionais, naturais ou 
fomentados artificialmente por interlocutores sociais e policymakers, e que muito em face das 
políticas públicas, da atmosfera econômica e legal, bem como das condições socioculturais, 
conseguem propiciar condições férteis para a interação entre os atores sociais para a 
institucionalização do know how criativo inovador.  

Consequentemente, de modo autofágico, estes ambientes contribuem para o próprio 
sustento e crescimento destas determinadas comunidades tecnológicas (GUERMAZI & 
SATOLA, 2005)37. 

No entanto, apesar de inicialmente o planejamento de Woodland tentar atrair o 
estabelecimento de grandes empresas líderes nestas comunidades regionais, conduzindo ao 
equivocado entendimento de que se orientavam pelo conceito de polos industriais indutores, o 
que realmente salta aos olhos foi a criação de um ambiente propício à proliferação de 
empresas de menor calibre, ou seja, empresas independentes de pequeno e médios portes, 
conformado de forma mais inclinada ao conceito de milieu innovateur ou mesmo de clusters.  

Aliais, superando o debate sobre a conformação que eventualmente estas 
comunidades científicas se amoldaram, o que não vem ao caso, ouso afirmar que um dos 
pontos mais representativos para a consolidação deste mercado foi exatamente o 
fortalecimento das pequenas e medias empresas independentes.  

                                                                            
36 Disponível em 2013: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Woodlands,_Texas  
37

 GUERMAZI, Boutheina; SATOLA, David. Creating the “right” enabling environment for ICT. E-development: From excitement to 

effectiveness, p. 23-46, 2005. 
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O importante aqui é suscitar que houve um fortalecimento sistêmico para a 
consolidação destas empresas de menor porte e que eram fragilizadas por serem dissociadas de 
grandes grupos. Isto, independente do arranjo produtivo local que tenha sido emoldurado!    

Senão, vejamos o que asseverou o Sr. George Mitchell em entrevista 
(ECONOMIST,2013)38:  

“Eu me orgulho de que a tecnologia de fraturamento hidráulico foi 

desenvolvida por independentes, e tenho orgulho que em parte eu ajudei 

para que isto acontecesse” 

Estes fatores, somados a um acesso ao crédito, à um mercado financeiro sofisticado e 
pujante, aliados também à uma economia do conhecimento e à uma cultura impar de 
empreendedorismo e pioneirismo desbravador enraizado na tradição norte americana, foram 
fundamentais para a construção de uma agenda visionária e inovadora.  

Emprestando o conceito natural dos estudos sobre Arranjos Produtivos Locais 
(APLs), o milieu innovateur, em particular, equivale à um ambiente sócio-econômico que cria 
estímulos para a condição do aprendizado e do conhecimento sistêmico e contínuo. Do mesmo 
modo, este ambiente favorece o estabelecimento de atividades inovadoras mediante a 
interação entre os players de mercado, leia-se aqui empresas, investidores, o Estado, as 
universidades e outros atores sociais do terceiro setor como associações, institutos de 
tecnologias e laboratórios.  

Conforme ARAÚJO (1999)39:  

“não basta somente as empresas estarem localizadas proximamente 

umas das outras, elas têm que além disso, interagir, construir redes, 

relações de parceria, trocar informações, conhecer umas as outras. [...] 

Uma característica do milieu é a habilidade de atrair ciência, 

mercado, comodidades e pessoas com uma visão para adaptar a produção.” 

Se hoje os EUA operam na vanguarda das tecnologias de exploração e produção não 
convencionais, certamente o fazem graças a um próspero modelo que envolveu não tão 
somente um incentivo público planejado, recorrente e interventor, bem como abrangeu um 
forte estímulo aos arranjos produtivos locais conformados em milieu innovateurs. 

11. Da mudança de patamar tecnológico como fator de acesso às imensas jazidas já 
conhecidas durante décadas:  

Apesar de se tratarem de tecnologias já manipuladas por várias décadas, foi somente 
a partir dos anos 2000 que as novas técnicas adotadas produziram um real impacto na 
atividade de fraturamento hidráulico. Este impacto adveio da escala comercial que foi 
alcançada pela produção nas explorações não convencionais, momento este em que a 
tecnologia ganhou espaço na mídia e tem sido largamente difundida, tanto na esfera 
econômica mercadológica, quanto na esfera científica e acadêmica. Como já colocado, este 
fenômeno tem sido frequentemente intitulado de “a revolução do gás não convencional”.  

Em termos de tecnologia, o signo da mudança contemporânea foi a viabilização da 
produção comercial em larga escala, no que tange a maiores volumes, pressão e vazão dos 
                                                                            
38 ECONOMIST, The; The industry can no longer simply focus on the benefits of shale gas.  The Economist Newspaper, Agosto, 2013. 
 
39 ARAÚJO, Míriam Rebouças de. Soluções de Desenvolvimento Regional: Cluster, Distrito Industrial e Milieu Innovateur. Universidade 

Federal do Ceará, Fortaleza, Ceará, Julho, 1999. 
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poços. Este novo patamar tecnológico só fora alcançado graças à uma conjunção das diversas 
tecnologias, que somadas ao fraturamento hidráulico maciço (MHF) aumentaram a 
produtividade da atividade de produção do gás não convencioanl. Um dos principais exemplos 
destas tecnologias subsidiárias e complementares habita no uso de fluidos de perfuração no 
fraturamento, que aumentou exponencialmente a eficiência na recuperação dos poços. 

De fato, foi o mix, ou melhor, a união destas tecnologias que permitiu os ganhos de 
eficiência e economias de escala, bem como o acesso a um grande volume de gás nas jazidas 
localizadas em ambientes de baixa permeabilidade, de acesso precário e geralmente a grandes 
profundidades, como é o caso da produção do shale gas.  

Há de se ressaltar que boa parte destas reservas de gás dos poços já eram conhecidas 
desde a década de 70, todavia, sua extração, apesar de possível, até então havia se mostrado 
economicamente inviável. Assim, no momento em que ocorre o rompimento do limitador 
econômico com os avanços tecnológicos incrementais, e isto muito em virtude dos ganhos de 
escala e eficiência com a consolidação do mercado subsidiada pelo poder público, os EUA se 
viram subitamente detentores de uma gigantesca “mina de ouro” por debaixo de seus pés, 
motivo pelo qual o país foi assolado por um clima de festejado frenesi em relação ao futuro 
energético do gás não convencional. 

De fato, os grandes contingentes de gás atualmente apregoados se referem a reservas 
anteriormente já conhecidas, porém até então não contabilizadas devido à inviabilidade na 
extração. Desta sorte, a viabilização econômica advinda com a melhora nas tecnologias e 
principalmente a sinergia, bem como as externalidades positivas alcançadas com o uso em 
conjunto de inovações em diversas áreas, proporcionaram um impacto econômico de grandes 
proporções mercadológicas, fazendo com que fossem revistas as estimativas das reservas 
nacionais.  

 
Figura 4: Reservas provadas de gás natural (quadro ou figura adaptados com dados do site / 
por MMBTU)40 

Por uma nem tão divina coincidência, os avanços tecnológicos incrementais 
resultantes do estimulo Estatal indutor e de pesados investimentos público-privados no 
passado ocorreram em um momento crítico e estratégico para a economia norte americana. 
Ocorre que a viabilidade comercial do gás não convencional se encaixou como uma luva, um 
verdadeiro manto de salvação para solucionar gargalos econômicos e geopolíticos que 
contemporaneamente vem obstaculizando o crescimento dos EUA. Para a felicidade de 
muitos, o gás não convencional passou a jorrar num momento delicado do país, dada a crise 

                                                                            
40 Disponível em 2013: http://www.eia.gov/dnav/ng/ng_enr_sum_dcu_NUS_a.htm 
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que vem lhe assolando e a imperiosa necessidade de se alcançar a independência energética 
em relação ao petróleo do Oriente Médio e ao gás oriundo da Rússia. 

Considerando-se, ainda, a vocação logística, bem como a infraestrutura de gasodutos 
já estabelecida no século passado em território americano, o escoamento e concurso do gás 
natural amplificaram ainda mais o impulso ao boom no setor. Na verdade, a infraestrutura 
física e mercadológica foi uma das maiores facilitadoras para a expansão do mercado.  

Boa parte das revoluções tecnológicas da história humana não se deveu às inovações 
radicais de forma isolada, sendo certo que em sua maioria são decorrências de uma conjunção 
de fatores que ocorrem simultaneamente no tempo.  

Não fosse a perfuração horizontal, o fraturamento não decolaria, não fosse o avanço 
tecnológico e computacional do mapeamento microssísmico de imagens 3D, que por sua vez 
tem com variável independente a revolução computacional dos anos 90, algumas explorações 
no shale seriam feitas as escuras, com menor probabilidade de êxito e economicamente menos 
atrativa.  

Enfim, foi este potente uso combinado de inovações transversais em vários 
segmentos que acarretaram as externalidades positivas e tiveram origem num mercado com 
profundo adensamento tecnológico e possuidor de um Sistema Nacional de Inovação 
complexo, abrangente e subsidiado pelo ator Estatal. 

O atual presidente da Mitchell Energy, Dan Steward (BREAKTHROUGH, 2011)41, 
afirma em entrevista que o Departamento de Energia dos Estados Unidos (DOE) teve um 
papel decisivo e fundamental no estímulo ao desenvolvimento de inovações neste campo e, 
por consequência, foi um dos maiores protagonistas nesta revolução tecnológica. Isto, é claro,  
sem prejuízo da contribuição pioneira e insistente das lideranças do setor, a exemplo do 
fundado da companhia Sr. George Mitchell, é claro. 

12. Dos riscos associados á extração do gás natural não convencional: 

Como todo movimento de tecnologia vanguardista, que por sua vez acarreta, a 
reboque, incertezas quanto a questões ambientais, a exploração e produção do gás não 
convencional, principalmente o shale gas com a utilização do fraturamento hidráulico 
(fracking) e da perfuração horizontal (horizontal drilling), não constituiu uma exceção.  

Ao se examinar o relatório do IEA (2012)42, são igualmente referidas preocupações 
sobre o impacto ambiental da produção de gás não convencional, admitindo que caso não 
sejam devidamente tratadas, essas dúvidas poderão refrear a “revolução” atual do gás não 
convencional. 

O que costumeiramente é posto em altercação como objeto de debate de 
regulamentadores e ambientalistas, tem relação com eventuais contaminações dos aquíferos e 
lençóis freáticos, ocorridos em virtude seja de um precário monitoramento microssísmico ou 
da desatenção no uso de boas práticas de completação dos poços, em termos do grau de 
integridade e condições adversas do cimento e outros materiais que revestem e compõem o 
selamento e vedação do espaço anular, ou melhor, o espaço entre a parede do poço e o 
revestimento.  

                                                                            
41

  BREAKTHROUGH STAFF - Interview with Dan Steward, Former Mitchell Energy’s Vice President. Breakthrough, 2011.  Disponível 
em 2013: http://thebreakthrough.org/archive/interview_with_dan_steward_for 
42 IEA - International Energy Agency. World Energy Outlook 2012- Sumario Executivo. IEA, France, 2012. 
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Por outro lado, a indústria se defende com base em duas alegações, a primeira que 
tanto o fraturamento hidráulico quanto a perfuração horizontal são utilizados em boa parte dos 
poços a mais de cinco décadas de modo razoavelmente seguro, e a segunda, que boa parte dos 
riscos de incidentes ambientais não estão muito divorciados dos riscos associados à exploração 
e produção de petróleo on-shore, quiçá off-shore, bem como da exploração e produção do gás 
convencional.  

Prima facie, o primeiro argumento parece proceder, sendo certo que no presente 
estudo já foi ilustrado a história da exploração e produção do gás não convencional que, 
remontando várias décadas, não é atividade caloura, ao passo que no segundo argumento há 
uma sensível, porém, precária verdade.  

Notadamente, tanto a exploração e produção de gás convencional quanto a 
exploração e produção de petróleo on-shore possuem incontestáveis, e nada desprezíveis, 
riscos de contaminação dos solos, dos lençóis freáticos e de poluição ambiental de largas e 
extensas dimensões em virtude desde blowouts  dos poços, até atividades logísticas.  

Ora, não há nem que se falar nos perigos associados à exploração e produção off-

shore, cujos riscos são incontestáveis e incomparavelmente de maior envergadura, haja visto 
os famosos acidentes da Exxon Valdez (que provocou o Oil Pollution Act 1990) e do 
Deepwater da British Petroleum em 2010. No caso deste tipo de exploração e produção em 
águas profundas, não há tampouco qualquer previsibilidade ou ponderabilidade, vez que se 
trata de matéria mergulhada ao fundo de um oceano de incertezas.  

Todavia, neste campo movediço quando me refiro à verdade precária, aceno para o 
fato de que, apesar dos riscos serem comparáveis aos das explorações consagradas e operantes 
onshore, no caso específico da exploração e produção do gás não convencional há 
peculiaridades que se somam aos riscos tradicionais, quando hão de ser manejadas atividades 
de fraturamento e de perfuração horizontal. 

No caso da atividade de fraturamento, ocorre a adição de uma grande infinidade de 
produtos químicos, muitos até desconhecidos do grande público, velados sob o pretexto de 
“sigilo comercial” e sob os auspícios da regulação. Neste sentido, caso a plataforma seja 
protagonista de um vazamento, tais produtos químicos se valerão de um dilatado poder de 
destruição ambiental.  

Em oposição, a defesa da indústria se vê alicerçada no fato de que as perfurações nos 
folhelhos ocorrem a profundidades de 600 a 4000 metros abaixo do solo, sendo muito pequena 
a probabilidade de que haja a vazão destes produtos para níveis mais próximos da superfície, 
perpassando por várias camadas e chegando, por fim, ao aquíferos e lençóis freáticos. Vamos 
ao que asseveram os engenheiros técnicos da UFRJ SANTOS & CORADESQUI (2013)43: 

“Entretanto, geólogos estimam que haja milhares de metros de 

rocha entre a maioria dos depósitos de shale gas e as reservas de águas 

subterrâneas, incluindo cerca de nove camadas de folhelho impermeável, 

cada qual age como uma barreira à propagação vertical de fraturas 

naturais e artificiais.” 

                                                                            
43 SANTOS, Priscilla Regina Dalvi dos; CORADESQUI, Sylvia. Análise de viabilidade econômica da produção de shale gas: Um Estudo De Caso 
Em Fayetteville. UFRJ. 2013. 
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Noutro ensejo, apesar de sinalizar certa falta de transparência, o “sigilo comercial” 
também faz algum sentido do ponto de vista comercial, não podendo se acusar a indústria do 
gás quando, na verdade, agem na proteção de suas fórmulas e patentes. Ora, por diversas vezes 
já foi levantada a absurda alegação de que há cocaína na fórmula da Coca-Cola e nem por isso 
a multinacional se viu obrigada a revelar seu segredo industrial em qualquer lugar do mundo!  

A solução para este dilema passa, então, necessariamente por uma regulação objetiva 
e por um rigoroso exame e monitoração laboratorial hidrológica ex post, controlando os 
outputs da atividade exploratória com pesadas e restritivas punições pecuniárias para 
infratores, sem, todavia, que haja a quebra, de antemão, no sigilo das patentes, com o 
escrutínio público sobre os inputs e segredos industriais das companhias.  

Além disso, com já explicitado anteriormente o próprio parlamento norte-americano, 
sob os auspícios da pejorativamente dita cláusula “Cheney-Halliburton Loophole” 
(HINES,2011)44, retirou o fracking da Environmental Protection Agency’s Clean Water Act, 
dessarte, por mais que eventualmente seja constatado o quase evidente indício de lobby no 
congresso americano, não há que se fazer das leis e da democracia uma mera tabula rasa!  

Acerca da matéria há um estudo robusto e consistente intitulado: “Study of the 

Potential Impacts of Hydraulic Fracturing on Drinking Water Resources”(EPA 2012)45, que, 
atento a minúcias, está sendo desenvolvido pela agência regulatória norte-americana U.S. 
Environmental Protection Agency, com previsão para entrega remetida a meados de 2014.  

Já em outra vertente, no tocante a atividade de perfuração horizontal aliada ao 
fracking, saliente-se que a investida fica ainda mais sensível, sobrevindo a questão do 
mapeamento microssísmico digital 3D para completação de multi-estágios.  

Para um pleno conhecimento das atividades sísmicas, bem como da dimensão das 
fissuras, que podem ter extensão tamanha que contamine outras regiões e não tão somente a 
explorada (tendo como alvo apena o reservatório), o  mapeamento microsísmico digital 3D 
para completação de multi-estágios é de grande valia.  

Com este mapeamento, junto a um bom zoneamento e conhecimento da qualidade 
dos solos, bem como a utilização de outras técnicas de pesquisa geológica, é possível desviar-
se da realização do fraturamento e da perfuração horizontal em regiões de riscos sísmicos 
(evitando tremores), como também em regiões de alta pressão (evitando riscos de blowouts) 
ou de fissuras extensas e instáveis (evitando a percolação e o vazamento de produtos químicos 
que contaminem os aquíferos).  

Todavia, ao passo que esta ferramenta garante uma maior segurança, bem como, 
inclusive, maior precisão e eficiência em atividades de exploração e produção que se traduzem 
em lucros, trata-se de um recurso caro e que demanda o uso de mão-de-obra altamente 
qualificada e especializada. Com tirocínio sobre as técnicas de operações de poços, os 
engenheiros da UFRJ SANTOS & CORADESQUI (2013)46asseveram:  

                                                                            
44 HINES, David Allen. The “HalliburtonLoophole”:Exemption of Hydraulic Fracturing Fluids from Regulation Under the Federal Safe Drinking 
Water Act. Institute for Energy and Environmental Research of Northeastern Pennsylvania, January 2011. 
45 EPA - U.S. Environmental Protection Agency. Study of the Potential Impacts of Hydraulic Fracturing on Drinking Water Resources. Office of 

Research and Development, Washington, DC , December, 2012 
46 SANTOS, Priscilla Regina Dalvi dos; CORADESQUI, Sylvia. Análise de viabilidade econômica da produção de shale gas: Um Estudo De Caso 
Em Fayetteville. UFRJ. 2013. 
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“O monitoramento sísmico é uma ferramenta essencial para 

garantir que o fraturamento hidráulico induza atividade microssísmica 

apenas dentro do reservatório de shale gas. No entanto, estima-se que 

apenas cerca de 3% dos estágios de fraturamento hidráulico realizados nos 

Estados Unidos foram sismicamente monitorados. A confiança da sociedade 

na segurança do fraturamento hidráulico seria muito maior se houvesse um 

monitoramento sísmico mais frequente e uma divulgação pública dos 

resultados.”  

Outra alegação também associada à contaminação ambiental tem ligação com o 
líquido percolado residual, ou também chamado chorume.  

Sucede que, como já comentado, a atividade exploratória de fraturamento envolve 
grandes quantidades de água e produtos químicos, que durante e ao fim do processo, após a 
recuperação do gás natural (e eventuais liquid prones), tornam-se dejetos residuais que devem 
ser compartimentados permanentemente ou provisoriamente, quando para tratamento e 
reutilização. Enquanto parte pode ser selada no poço já inoperante, outra parte necessita de um 
destino provisório até que companhia exploradora a transporte para locais adequados no 
sentido de descartá-las ou reutilizá-las. 

Neste contexto, não são poucas as reclamações de moradores que residem próximos 
aos poços ou no seu entorno, vez que têm de conviver com o odor insuportável do metano 
oriundo do chorume.  

Pior, se tais resíduos não forem bem alocados, pode ocorrer também o 
transbordamento, que leva risco de contaminação aos rios e lagoas, muitas vezes fonte de 
consumo de homens ou animais domésticos e silvestres.   

Desta maneira, conclui-se que muito embora a questão ambiental possa ser superada 
com o uso de melhores práticas de segurança nas atividades exploratórias, deve ser olhada 
com muita atenção pela lente do regulador e pelo controle social.  

Não é natural ao homem voar, entretanto, a severa atenção à procedimentos e boas 
práticas de segurança fazem dos veículos aéreos um meio de transporte com relativa e 
tolerável segurança.  

Por fim, em HERMAN(2010)47 da Energy Vision será possível nos depararmos com 
propostas de regulação para o setor, enquanto nos trabalhos de NEGRO(2012)48 da Robinson 
& Cole LLP encontraremos uma perspectiva dos conflitos atinentes à atividade de exploração 
e produção.  

O compendio de KURTH et al.(2010)49 trata-se de  um rico e extenso acervo de 
jurisprudências dos tribunais americanos  atreladas ao contencioso do shale gas, acervo 
documental regado de estudos de caso sobre a matéria.  

                                                                            
47 HERMAN, Caroline. Hydrofracking: The Need for Responsible Gas Drilling Regulation and the Role of Natural Gás. Energy Vision. 2010. 
48 NEGRO, S. Fracking Wars: Federal, State and Local Conflicts over the Regulation of Natural Gas Activities. Zoning and Planning Law 

Report, v. 35, n. 2, p. 1-15, 2012. 
49 KURTH, Thomas E. et al. American Law and Jurisprudence on Fracing. Rocky Mtn. Min. L J., v. 47, p. 277, 279, 2010. 
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13. Das considerações finais acerca do caso do Brasil: 

Inicialmente, gostaria de deixar claro que o presente estudo tratou-se de um corte 
específico do caso americano, não tendo qualquer pretensão de avaliar o posicionamento do 
Brasil neste tipo de tecnologia.  

Porém, por mera ilação, vale salientar que, apesar de algumas empresas já estarem se 
posicionando em leilões promovidos pela ANP que tem como objeto o gás não convencional, 
os dados sobre as reservas recuperáveis ainda são muito precários e incipientes quando a 
matéria é exploração no Brasil.  

Mesmo que se saiba da existência de reservas na Bacia do Parecis (Rio Teles Pires), 
na Bacia do Paraná (Campo de Barra Bonita), na Bacia do Parnaíba (Parque dos Gaviões) e na 
Bacia do São Francisco, é lugar comum nos meios acadêmicos e científicos, bem como 
também corrente entre engenheiros da Petrobras, que há uma evidente carência de pesquisa 
neste sentido para se conhecer, efetivamente, qual o potencial brasileiro. 

É claro que isto merece uma análise, todavia, que foge ao escopo do presente 
trabalho.  

14. Da conclusiva necessidade de interferência indutora do ente estatal, no que tange 
às atividades estratégicas e afetas à inovação:  

O propósito deste ensejo foi explicar como políticas públicas implementadas sob a 
égide de uma intensa interferência estatal, bem como fomentadas e insistentemente articuladas 
por lideranças dos setores, deram origem as inovações incrementais críticas e estratégicas, que 
foram responsáveis por revolucionar a exploração e produção do gás não convencional nos 
Estados Unidos da América.  

Teve-se em vista evidenciar, com este estudo emblemático sobre o gás não 
convencional, como se mostra fundamental e compulsória a presença de um Estado indutor no 
estímulo e fomento a inovação.  

Assim, conclui-se que foram necessários 40 anos de recorrentes subsídios e 
investimentos, manejados em parcerias entre os órgãos públicos e empresas privadas, para que 
este modo de exploração e produção, como também as tecnologias a ele associadas, por fim 
decolassem, atingindo um estágio de viabilidade econômica e tecnológica plenamente 
satisfatória e que permitiu, ainda, uma vasta adesão do mercado privado.  

Há de se afirmar que a presença de riscos atinentes às empreitadas inovadoras, tanto 
os tecnológicos quanto os de natureza econômica, resultam, invariavelmente, no afastamento 
dos investidores privados de curto e médio prazos. Neste contexto, tais riscos e incertezas são 
fatores de grande hostilidade aos empreendedores pioneiros, fragilizando ou mesmo coibindo 
a atuação de visionários.  

Contudo, foi por intermédio deste estudo emblemático sobre o gás não convencional 
que pude evidenciar, no franco confronto à literatura, que somente há plausibilidade para o 
desenvolvimento de alguns setores estratégicos e mercados potenciais se houver um apoio 
sistemático e continuado, que por sua vez, é privativo do Estado. 

Quando se tratam de mercados incipientes, precários ou detentores de características 
especiais que o afastem ou o tornem pouco atrativas as tecnologias para o investidor privado, 
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nestes casos, se faz ultra indispensável a presença do ente estatal para que se desenvolvem. 
Trata-se da mesma lógica que ocorre muitas vezes, a título de exemplo, ao se falar em projetos 
estruturantes com externalidades sociais, porém sem retorno financeiro imediato.  

Assim, corolário que é de exclusividade e monopólio do Estado o papel de mitigação 
de riscos inerentes às rotas tecnológicas incertas ou fragilizadas por barreiras competitivas, 
quando o mercado, sozinho, não terá a capacidade de solucionar esta questão.  

Ora, em se tratando de risco, há um conflito de governança que existe em virtude do 
alinhamento de curto prazo dos gestores das empresas. A lógica do agente gestor é servir 
inexoravelmente aos acionistas das empresas, que por sua vez, dado o seu perfil rentista, em 
geral buscam lucros imediatos e de curto prazo. Logo, este alinhamento de curto prazo dos 
gestores a serviço dos acionistas é um fator determinante do afastamento do portfólio das 
empresas de inovações mais radicais ou pertinentes a empreendimentos de grande risco.  

Isto fica claro devido ao fato de que, do mesmo modo que se mostra assunto de 
estado projetos com elevado grau de complexidade e grande impacto social, mas que, 
entretanto, possuem precário interesse econômico, o mesmo ocorre com algumas atividades 
inovadoras que envolvam risco, ou seja, que dificilmente serão suportadas por empresários 
capitalistas.  

É fato incontestável: inovações que somente atingirão um estágio de viabilidade 
comercial e econômica em longo prazo não costumam despertar o interesse imediato de entes 
privados! Assim, tecnologias incertas e arriscadas podem permanecer por longo período de 
tempo afastadas do mercado e do investimento privado, pois possuem baixo grau de retorno 
ou de consolidação em curto prazo. Ademais, outro componente que desperta aversão reside 
no fato de não haver qualquer garantia de que as rotas tecnológicas adotadas pelos cientistas 
alcançarão êxito. Trata-se de um ambiente movediço e tormentoso. 

Enfim, o desafio do Estado e do formulador de políticas reside na capacidade de se 
identificar, bem como de contemplar com seus estímulos fundados nas políticas públicas, as 
tecnologias que se encontram nesta “zona cinzenta”.  Nestes casos a lente dos entes estatais 
deve se atentar para tecnologias que, por um lado o desenvolvimento seja estratégico e 
decisivo para o país, principalmente se o mesmo alcançar o estado da arte ou a liderança 
nestes setores, mas que por outro lado, ainda não possuam robustez para caminharem 
sozinhas. Melhor dizendo, é preciso que o formulador de políticas públicas consiga com sua 
pena e peneira contemplar tecnologias que não sejam suficientemente atraentes para que 
empreendedores e investidores privados destinem tempo e recursos para o seu patrocínio.  

Daí a importância de se filtrar e subsidiar projetos que se encontrem distantes do 
radar dos investidores privados dadas suas baixas taxas de retorno, porém possuam um grande 
potencial estratégico.  

Este é o papel nevrálgico e privativo a ser desempenhado pelos formuladores de 
políticas públicas e pelos atores estatais. 

Por derradeiro, foram identificadas aqui as qualidades e predicados das políticas 
públicas norte americanas, no que tange a sua abrangência e o amplo raio de alcance em 
relação à rede de inovação, concluindo que o foco dos tentáculos estatais norte americanos, 
neste caso específico, sempre esteve direcionado para a criação de um ambiente de inovação 
cooperativa e uma estrutura de mercado pulverizada e constituída com base num extenso 
número de empresas pequenas, médias e independentes. 
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Ademais, estas políticas contemplaram diversos aspectos a rede pública e privada no 
âmbito do Sistema Nacional de Inovação, bem como alcançaram todas as fases da cadeia de 
inovação, fortalecendo não só as pesquisas básica e aplicada, como também o mercado e as 
empresas a ele pertencentes.  

Por fim, em síntese conclui-se que: 

a) Os riscos financeiros e a inviabilidade comercial inerentes à determinadas inovações 
tratam-se de “falhas de mercado” que, a exemplo do que ocorre em monopólios 
naturais, demandam a presença e a intervenção de um estado indutor;  

b) As inovações incrementais que revolucionaram o mercado tiveram origem nesta  
presença insistente do estado indutor norte americano, que exerceu sua “política 
industrial” através de uma grande quantidade de políticas públicas fundadas em 
recursos no orçamento dos departamentos ligados a energia e  em renuncias fiscais; 

c) É pré-requisito fundamental a continuidade da políticas públicas ao longo de décadas 
(pluri-decenal), para que haja a consolidação de determinadas tecnologias; 

d) O caso do gás não convencional retratou, de forma precisa, um modelo bem sucedido 
de relação tripartite entre o Estado, os Institutos de Ciência e Tecnológia (onde se 
incluem as universidades) e a empresas privadas;  

e) O grande desafio Estatal reside na sua capacidade de identificação das “zonas 
cinzentas” para aplicação de seus recursos e suas políticas públicas indutoras;  

f) É de grande importância a criação de um ambiente de inovação colaborativa e 
estímulo as pequenas e médias empresas independentes; 

g) É de suma relevância que as políticas públicas sejam amplas e abrangentes, 
possuindo capilaridade e tentáculos que alcancem todo o raio da cadeia de inovação, 
incluindo a comercialização.  
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