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Viagra rende US$ 2 bi à Pfizer, e segue exemplo da Bic, da Lycra, da Polaroid, do Windows...  
 
A Pfizer, empresa global com faturamento anual de US$ 50 bilhões, investe todo ano pelo menos 
US$ 7 bilhões em pesquisa e desenvolvimento.  
 
Apostar 14% do resultado numa única área pode parecer, numa análise rasteira, um risco, mas é 
isso o que garante o faturamento e o sucesso da empresa, diz o diretor de Marketing da Pfizer 
Brasil, Marcos Nour. E, na ponta do lápis, mostra o quanto as invenções pesam no resultado de 
uma grande companhia: lançado em março de 1998, nos Estados Unidos, o Viagra representou 
vendas de US$ 1,7 bilhão, que devem chegar a US$ 2 bilhões este ano. "Se fizermos a conta de 
que um invento leva de 5 a 8 anos e consome cerca de US$ 800 milhões a US$ 1 bilhão, o 
resultado é excepcional e estimula as novas pesquisas", diz Nour.  
 
Desde o lançamento até agora, 1,1 bilhão desses comprimidos para combater a disfunção erétil 
foram vendidos por compradores que os apelidaram de "diamante azul". Só no Brasil, no ano 
passado, a empresa chegou a vender 1 milhão de comprimidos por mês - número que tem se 
mantido. Cada comprimido, chega, em média, por R$ 17 às mãos do comprador. O País é o 
segundo maior consumidor - depois dos Estados Unidos, onde são vendidos 12 milhões de 
comprimidos por mês - e fica à frente de Reino Unido (813 mil/mês), Alemanha (678 mil/mês), 
Itália (583 mil/mês) e Japão (539 mil/mês). O Brasil também foi o segundo mercado a conhecer o 
Viagra, depois dos Estados Unidos, em junho de 1998.  
 
A famosa caneta esferográfica Bic é outro invento que continua rendendo dividendos à 
multinacional francesa que a desenvolveu, desde 1949.  
 
Diariamente, a empresa vende no mundo 21 milhões de produtos de papelaria - as canetas 
lideram -, 4 milhões de isqueiros e 9 milhões de barbeadores. As esferográficas foram lançadas 
pelo barão Marcel Bich em 1949, mas foram criadas, na verdade, pelo argentino José Ladislau 
Biro. Ele vendeu seus direitos sobre a invenção a Bich na década de 40, quando este entrou no 
ramo dos produtos de papelaria em 1945. O barão decidiu batizar a esferográfica com uma 
corruptela do seu nome, que achou sonoro. Nascia assim a Bic, que fatura US$ 1,5 bilhão por ano.  
 
A DuPont é outra gigante global, com sede nos Estados Unidos, que até hoje recolhe dividendos 
de invenções como a Lycra, o fio elastano que moldou as peças íntimas e deu estímulo ao lingerie. 
O presidente e principal executivo da DuPont, Charles Holliday Jr., não esconde de ninguém que, 
para investir mais em novas tecnologias, poderá abrir mão até de linhas históricas de produção. A 
empresa já vendeu inclusive o tergal. A intenção da DuPont é apostar ainda mais em 
biotecnologia, para isso comprou a Pionner, de sementes. É dos investimentos em pesquisa em 
tecnologia que ele espera poder substituir fibras derivadas de petróleo por outros naturais, de 
vegetais. A meta é chegar a um faturamento de US$ 30 bilhões ao longo da década.  
 
Mas não fosse o químico Emerson L. Wittbecker, em 1950, ter dado os primeiros passou na 
criação da Lycra e do Kevlar, os planos seriam mais modestos. A Lycra chega a responder por 
23% dos resultados da companhia.  
 
Outra invenção dos anos 50, o cartão de crédito faz girar até hoje o mundo da Diners, a primeira 
a lançá-lo. Hoje, o dinheiro plástico, que nos EUA facilitava o crédito ao consumidor, se 
disseminou em todo o mundo. Até quem não tem conta em banco, como muitos brasileiros, 
carrega hoje um cartão de crédito. A câmera Polaroid, criada por Edwin Land, em 1948, é outra 
invenção que retorna dividendos à empresa, assim como o isqueiro descartável inventado pela 
Cricket, em 1960; ou o walkman da Sony, em 1979; e, é claro, o telefone celular compacto da 
Motorola, de 1983.  
 



Nour, da gigante Pfizer, garante que são os recursos em pesquisas e desenvolvimento que estão 
por trás dos lucros das grandes corporações.  
 
Ninguém parece ter dúvidas, afinal foi com pesquisa que Bill Gates revolucionou o mundo da 
informática ao lançar o Windows, as janelas que permitem uma navegação pela informática com 
maior facilidade e que o transformou no homem mais rico do mundo. 
 
O Estado de São Paulo – 19/12/2003 


