ENTREVISTA

6

SERGIO RODRÍGUEZ, PRESIDENT I DIRECTOR GENERAL DE PFIZER ESPAÑA

ACESinfo 77 MONOGRÀFIC | LA INDÚSTRIA FARMACÈUTICA

SERGIO RODRÍGUEZ

President i director general de Pfizer España

«Sempre vam dir que serien la ciència
i la innovació les que ens traurien
d’aquesta crisi, i així ha estat»
Sergio Rodríguez és president i director general de
Pfizer España, president de la Fundació Pfizer, vicepresident de Farmaindustria, president de LAWG i
membre docent de Talento Farmacéutico. És llicenciat en Econòmiques per la Universitat de Sevilla i
màster en Auditoria i Administració d’Empreses per la
Universitat Complutense de Madrid.
En la seva trajectòria professional cal
destacar el fet d’haver exercit de director financer en diferents sectors.
Quines són les particularitats del sector farmacèutic en relació amb els altres?

La indústria farmacèutica és un
dels sectors més regulats a Espanya.
A més de totes les lleis espanyoles i
europees, la patronal del nostre sector, Farmaindustria, va adoptar el
1991, com a codi espanyol, el Codi
Europeu de Bones Pràctiques per a la
Promoció dels Medicaments, aprovat
per la Federació Europea de les Associacions i la Indústria Farmacèutica
(EFPIA). Des d’aleshores, el codi ha
estat revisat amb regularitat, l’última
vegada l’octubre del 2020.
El codi de bones pràctiques de la
indústria farmacèutica aborda fonamentalment tres àrees: promoció de
medicaments de prescripció; interrelació amb professionals sanitaris i
amb organitzacions sanitàries, i in-

terrelació amb les organitzacions de
pacients.
A més, cada companyia farmacèutica
té el seu propi compliment normatiu
o compliance, que marca també la manera de procedir en qüestions ètiques,
processos interns, etc.
Pel que fa a si és un sector especialment difícil, cadascun té les seves particularitats, i aquest en concret és un
sector apassionant, gratificant i útil
perquè contribueix al benestar de les
persones, millorant-ne la salut, que és
el més preuat que tenim.
En gairebé una dècada de relació amb
Pfizer, diria que la pandèmia ha estat
el temps més difícil fins ara? Com valora el fet que la companyia hagi aconseguit una de les principals vacunes
contra la Covid-19?

La pandèmia ha estat l’etapa més difícil, però més apassionant al mateix
temps. Quan va començar la crisi

sanitària vam tenir dues prioritats,
que seguim mantenint: garantir el
subministrament de medicaments
als nostres pacients i assegurar la salut i el benestar dels nostres professionals. I puc dir amb orgull que hem
complert aquests dos objectius.
En aquesta etapa hem desenvolupat
tot el nostre potencial per dur a terme el nostre propòsit: innovacions
que canvien la vida dels pacients. A
tots els professionals que treballem a
Pfizer ens omple d’orgull ser una de
les companyies que ha trobat una solució per posar fi a la pandèmia. A
Pfizer sempre vam dir que serien la
ciència i la innovació les que ens traurien d’aquesta crisi, i així ha estat.
Pel que fa a la tornada a la normalitat, no m’atreveixo a posar-hi data.
El que ha quedat clar és que les vacunes estan fent la seva feina i han
demostrat la seva eficàcia. Les autoritats sanitàries i els governs estan aixecant les restriccions perquè les dades
d’incidència, avui, han millorat molt.
Si volem avançar, hem de continuar
sent responsables i seguir les recomanacions sanitàries pel que fa a la
vacunació, la distància social, l’ús de
mascareta i la higiene de mans.
Ara tothom coneix Pfizer, o almenys
el nom, però pocs en coneixen l’origen
a mitjan segle xix i algunes fites assolides, com la seva contribució a la fa7
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bricació massiva de penicil·lina durant
la Segona Guerra Mundial o altres moments de la seva trajectòria. Què en
destacaria, de tot aquest temps?

A Pfizer estem orgullosos d’haver
desenvolupat i fabricat algunes de
les innovacions mèdiques més importants dels últims 172 anys. Vam
trencar les barreres de la producció
en cadena fent que la penicil·lina i
altres antibiòtics fossin accessibles a
gran escala; vam desenvolupar vacunes innovadores que han contribuït a
erradicar malalties infeccioses devastadores; vam descobrir teràpies innovadores que ajuden els pacients amb
càncer a viure més temps, i ara estem
ajudant a superar la crisi sanitària
més important del nostre temps.
Malgrat aquests avenços, sabem que
encara queda molt per fer. Les malalties, en les seves múltiples formes,
continuen provocant sofriment a la
humanitat i constitueixen una càrrega
per a les nostres societats, com ha posat de manifest la pandèmia. Per això,
seguirem proporcionant encara més
tractaments innovadors als pacients i
més valor als altres grups d’interès de
la companyia, a través d’una innovació sostenible en quatre àmbits: científic, tecnològic, social i mediambiental.
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«Aquest és un sector apassionant,
gratificant i útil perquè contribueix al
benestar de les persones, millorant-ne la
salut, que és el més preuat que tenim»
La presència a Espanya es remunta
als anys seixanta. Com ha contribuït
la companyia a l’economia i a la ciència en aquestes dècades?

Com comentava abans, hem protagonitzat algunes de les innovacions
mèdiques més importants dels últims
172 anys, i això inclou també a Espanya, posant a disposició dels pacients
antibiòtics, vacunes i tractaments per
a diferents patologies. El nostre compromís amb els pacients ens impulsa a
seguir innovant en els tractaments que
els oferim. Al juliol del 2021, la companyia comptava amb 100 projectes
en recerca a escala mundial, en àrees
com oncologia, medicina interna, inflamació i immunologia, malalties rares, antiinfecciosos i vacunes. D’altra
banda, contribuïm a l’economia espanyola generant ocupació de qualitat.
A més, a casa nostra, disposem d’una
de les instal·lacions més importants
per al grup, la planta de producció
biotecnològica de San Sebastián de

los Reyes (Madrid), l’única de Pfizer al món que elabora i distribueix
medicaments per a l’hemofília A i
B, malalties poc freqüents. Recentment hem anunciat dues importants
notícies que demostren l’aposta de
Pfizer per Espanya: la inversió en
aquesta planta de 70,2 milions d’euros per augmentar l’actual capacitat
de producció de medicaments per a
l’hemofília i l’elecció de la planta per
distribuir tota la teràpia gènica de
la companyia a Europa, una vegada
que sigui aprovada.
El Economista va publicar un article
el titular del qual deia que «només el
30% dels fàrmacs genera ingressos
per sobre del cost d’R+D+i». En primer lloc, això és realment així? Si ho
és, quina és la raó? I quines decisions
caldria prendre per solucionar-ho?

Vull ressaltar que la indústria farmacèutica elabora més del 95% dels medicaments disponibles avui dia. Cal
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tenir en compte que l’R+D+i d’un
nou medicament requereix entre 10
i 12 anys d’investigació i una inversió
aproximada de 2.500 M€. I, finalment, només una de cada 10.000 molècules investigades arriba al mercat.
Segons diferents estudis i informes,
i tal com ha assenyalat Farmaindustria, només tres de cada 10 fàrmacs
generen ingressos que superen els
costos mitjans d’R+D+i. Això podria
ser així per diversos motius: les noves
tecnologies dels medicaments són
més sofisticades i avançades, la qual
cosa incrementa els costos d’investigació i desenvolupament, i els tractaments són cada vegada més personalitzats i costosos en R+D+i. D’altra
banda, en alguns casos, el procés
regulador d’aprovació i finançament
dels fàrmacs és massa llarg, fet que
retarda la posada en marxa del tractament en el mercat.

«Cada nou medicament requereix entre
10 i 12 anys d’investigació i una inversió
aproximada de 2.500 M€. I, finalment,
només una de cada 10.000 molècules
investigades arriba al mercat»
Més enllà del que s’ha comentat en
l’anterior pregunta i amb una visió més
àmplia, podria fer un diagnòstic ràpid
sobre l’estat del sector? Quines qüestions estan pendents de resoldre? I, per
contra, quins són en aquest moment
les fortaleses que té?

La indústria farmacèutica és un dels
sectors clau per sortir de la crisi. És un
dels grans dinamitzadors de l’economia espanyola pels nivells d’exportació,
ocupació i productivitat, i és líder en
R+D+i, al costat del sector de l’automoció. És un sector que crea ocupació

de qualitat i que promou la diversitat, la igualtat i la inclusió. A més, la
indústria farmacèutica aposta per la
sostenibilitat i el futur del planeta amb
la posada en marxa de polítiques que
afavoreixen la consecució dels objectius
de desenvolupament sostenible (ODS).
No obstant això, al sector li falta
més suport i incentius per a l’R+D+i, més col·laboració publicoprivada, més celeritat en l’aprovació dels
medicaments i un accés més adequat
dels pacients a la innovació.
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Quina importància atorga a la col·laboració publicoprivada per a la investigació biomèdica?

La col·laboració publicoprivada ha
estat una de les claus d’aquesta pandèmia. La col·laboració és i sempre
serà una eina fonamental per avançar en l’àmbit de la salut i treballar
conjuntament en benefici del sistema
sanitari i dels pacients. És fonamental que administracions, institucions,
organitzacions i empreses seguim treballant units per aconseguir acords i
col·laboracions en matèria d’R+D+i
i en l’accés als tractaments i a la tecnologia. Tot això amb la finalitat de
millorar els sistemes sanitaris per ferlos més equitatius i sostenibles, i contribuir a una millor experiència de
pacients i usuaris.
Quina relació manté la companyia
amb la sanitat privada?

La sanitat privada és un pilar important dins del sistema sanitari espanyol; no en va té més de 10 milions
d’assegurats i prop de 120.000 professionals treballen als seus centres
hospitalaris.
A Pfizer estem a disposició de tots els
agents, també de la sanitat privada,
per millorar l’assistència, els serveis i
la salut dels pacients.
A la nostra companyia col·laborem
amb la sanitat privada amb l’objectiu
d’arribar a punts de trobada en processos com la investigació, la innovació i els assaigs clínics. En aquest sentit, treballem al costat de la Fundació
IDIS, amb els grups hospitalaris privats i les asseguradores de salut.
Com veu Pfizer alguns avenços, com
la medicina genòmica o l’aplicació del
big data? De quina manera poden arribar a transformar el sector farmacèutic en l’horitzó 2050?

La medicina genòmica i el big data
obren moltes possibilitats per a la prevenció, el diagnòstic i el tractament
de malalties. En els pròxims anys ob10

«La sanitat privada és un pilar important
dins el sistema sanitari espanyol; no en
va té més de 10 milions d’assegurats i
prop de 120.000 professionals treballen
als seus centres hospitalaris»
servarem grans avenços amb aquestes tecnologies, que ens conduiran a
una medicina més personalitzada en
el tractament d’algunes patologies,
com el càncer o les malalties rares,
entre d’altres.
Finalment, aventurar-me a fer una
predicció a 30 anys és molt difícil,
encara que estic segur que la medicina personalitzada i de precisió seran grans protagonistes en un futur
no tan llunyà. Com també ho seran
els nous tractaments que cronifiquen
malalties avui mortals, o la tecnologia
ARNm per a vacunes.
Finalment, li demanaria una reflexió sobre la projecció de la indústria
farmacèutica cap a la societat. Hi ha
sectors que desconfien d’aquesta indústria i agafen força posicionaments
dominats per la irracionalitat (conspi-

racionisme, negacionisme). Hi ha alguna manera de contrarestar aquestes tendències tan negatives?

A la indústria farmacèutica basem
la nostra activitat en la ciència, la
innovació i la investigació, i l’evidència científica és la millor manera de
contrarestar els corrents que esmenta, que, afortunadament, són minoritaris. Durant aquesta emergència
sanitària s’ha posat de manifest la importància de la salut i tots hem entès
el paper tan fonamental que té en la
nostra vida. Durant la pandèmia els
ciutadans han valorat el paper clau
que ha fet la indústria farmacèutica
en la recerca de solucions i el nostre
sector ha millorat la imatge i la reputació que té entre els ciutadans. No
obstant això, cal seguir explicant a la
societat què fem i com ho fem, i per
aconseguir-ho la comunicació és una
eina fonamental.n

