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MÒNICA DALUZ

El sector farmacèutic, tant 
a Espanya com a la res-
ta del món, es troba en un 
moment convuls i immers 
en un procés complex de 
canvi empresarial, dins un 
entorn sectorial inestable. A 
la indústria, la investigació 
es veu compromesa, espe-
cialment al nostre país, amb 
l’aprimament dels recursos 
de les administracions, i pel 
que fa a la distribució dels 
productes farmacèutics, el 
sector està sota mínims, pels 
retards en els pagaments per 
part de les comunitats au-
tònomes. La falsificació de 
fàrmacs, el copagament, la li-
beralització de les farmàcies 
o la transformació dels per-
fils laborals són altres temes 
que afecten aquest sector im-
prescindible per garantir la 
salut dels ciutadans.
El model clàssic de la in-
dustria farmacèutica venia 
consistint en collocar una 
sèrie de productes al mercat 
i, paral·lelament, dedicar re-
cursos a la innovació. Quan 
l’empresa treia un nou pro-
ducte, els antics encara cir-
culaven, i era amb aquests 
beneficis que s’afrontaven 
les despeses d’investigació. 
Però ara aquest model ha 
canviat. Amb l’arribada dels 
genèrics, el fàrmacs antics, 
un cop perden la patent, als 
deu o dotze anys, veuen aca-
bada la seva vida comercial 
i desapareixen de la cartera 
de la companyia. Tal com ex-
plica José Manuel Rigueiro, 
director general d’Actelion 
Pharmaceuticals España, 
“dedicar, com es fa de mit-
ja, entre un 17 i un 20% de 
les vendes a investigar, im-
plica un esforç molt gran; 
de fet, no hi cap sector al 
món, excepte potser el de 
l’automòbil, que dediqui més 
diners que nosaltres a I+D. 
Que un medicament tingui 
un recorregut de deu anys, 
actualment, no és suficient.” 
Un a l t re  repte  que  ha 
d’afrontar aquesta indús-

La indústria farmacèutica, 
en plena transformació

tria, apart de la crisi global, 
és que cada vegada és més 
difícil trobar fàrmacs inno-
vadors, ja que en els últims 
trenta anys els avenços en 
aquest sentit han estat es-
pectaculars. A això s’afegeix 
el fet que la majoria de malal-
ties són cròniques. La po-
blació viu cada vegada més 
gràcies als fàrmacs, però, al 
mateix temps, la despesa es 
dispara i això provoca que 
l’Estat retalli el preu dels 
medicaments, la qual cosa, 
en moltes ocasions, afecta a 
la innovació. Des del sector 
es reclama la necessitat que 
l’Estat valori el preu de la 
innovació contemplant tots 
els factors col·laterals de la 
mateixa, a l’hora d’establir 
el preu d’un fàrmac. La si-
tuació està obligant a les 
empreses a desenvolupar els 
seus projectes, des del pri-
mer moment, no només des 
del vessant farmacològic, 
sinó també des del farmaco-
econòmic, que és tot allò 
que pot demostrar que un 
fàrmac, malgrat el seu preu, 
pot tenir altres avantatges 
socials, com per exemple, 
l’estalvi del cost dels dies 
que el fàrmac en qüestió evi-
ta en baixes d’un treballador, 
o en llits d’hospital, si el me-

dicament pot reduir els dies 
d’hospitalització.   
Sobre la situació de la in-
vestigació a Espanya, també 
s’ha pronunciat recentment 
el president de Grifols aler-
tant que “la manca de pro-
jectes subvencionats i les 
retallades en I+D+i per part 
de l’Estat i les comunitats 
autònomes pot empènyer a 
deslocalitzar la investigació 
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farmacèutica cap a altres 
països de la Unió Europea o, 
fins i tot, als EUA.”

Nous perfils laborals
La transformació del model 
de negoci en l’aspecte co-
mercial ha conduït al sector 
a replantejar-se el model 
tradicional de visita mèdica, 
caracteritzat per una àmplia 
xarxa comercial, tendint 

cap a nous models basats 
en una visita més especialit-
zada amb xarxes comercials 
més reduïdes però de major 
riquesa de perfils. La tendèn-
cia és a passar de la figura de 
venedor a la de consultor. En 
els últims anys, a Espanya el 
número de visitadors mèdics 
s’ha reduït pràcticament a la 
meitat, entre d’altres coses, 
degut a la concentració de 
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El sector reclama 
la necessitat que 
l’Estat valori el preu 
de la innovació a 
l’hora d’establir el 
preu d’un fàrmac.

Especial
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laboratoris, a través de les 
successives fusions, que ha 
implicat una reducció de per-
sonal. Algunes companyies 
estan apostant per perfils 
amb capacitat de comunicar 
científicament les avantatges 
del fàrmac.
D’altra banda, la globalit-
zació ha permès a les em-
preses nacionals mantenir 
el seu nivell de creixement 
gràcies a focalitzar els seus 
esforços cap als mercats 
exteriors, la qual cosa està 
provocant una demanda de 
perfils d’exportació. Pel que 
fa a les plantilles tècniques, 
per a aquestes continuaran 
existint oportunitats en els 
camps de nous projectes, 
I+D i control de qualitat.
Si parlem de farmàcies, a 
més de la tasca sanitària 
que duen a terme els farma-
cèutics, cada vegada cobren 
més importància altres as-
pectes relacionats amb el 
vessant comercial d’aquest 

tipus d’establiment. Al sec-
tor es considera fonamental 
que el farmacèutic ampliï la 
seva capacitat i competèn-
cia professional per abordar 
les qüestions tant sanitàries, 
com de gestió empresarial, 
comercial, etcètera.

Perspectives de futur
D’ara en endavant, cal desta-
car les noves línies de negoci 
que es podrien obrir en els 
propers anys. La població en-
velleix i les malalties degene-
ratives, com ara l’Alzheimer,  
constituiran un dels reptes 
del sector farmacèutic a mig 
termini. El càncer és una al-
tra de les patologies per a 
les que caldrà desenvolupar 
productes més eficaços. El 
fet que la demanda de carn al 
món vagi al alça, també obre 
un interessant segment de 
mercat en matèria de salut 
animal.
Diverses fonts del sector 
preveuen un panorama on 
conviuran grans compan-
yies amb un extens ventall, 
que desenvoluparan tant fàr-
macs per als humans com 
per a la salut animal, així 
com medicaments genèrics, 
etcètera, amb empreses més 
petites que aprofitaran deter-
minats segments de mercat 
i es centraran en productes 
més innovadors, especialit-
zats en àrees concretes, com 
teràpies genètiques, cèl·lules 
mare,... i acumularan un alt 
nivell de coneixement sobre 
aquest tipus de patologies, 
amb la conseqüent fortalesa 
pel seu valor empresarial. 
Tal com apunta Rigueiro, 
“quan una gran companyia 
compra una altra molt exper-
ta en un camp, aquesta expe-
riència es difumina, es perd”, 
i, en aquest sentit, explica 
que “les companyies petites 
solen vendre els seus projec-
tes a companyies més grans 
perquè el cost de desenvo-

lupar un fàrmac no el poden 
assumir.” 
Altres tendències del sector 
auguren més fusions i adqui-
sicions, més pressió econò-
mica i un traspàs del poder 
de prescripció dels medica-
ments dels metges al sectors 
econòmics, en la línia del 
que ve succeint en els últims 
anys, on, més enllà de la de-
cisió del professional sanita-
ri, hi ha elements de gestió 
que determinen el fàrmac a 
prescriure. 
Pel que fa als punts de distri-
bució, aquests s’enfronten a 
la possibilitat d’assistir a la 
liberalització del sector. El 
Ministeri d’Economia està 
estudiant la possibilitat que 

qualsevol persona o empre-
sa pugui obrir una farmàcia. 
En cap moment es qüestio-
na la direcció tècnica, que 
continuaria en mans dels 
farmacèutics, però la possi-
bilitat que s’obrin les portes 
al capital privat, fa témer 
l’entrada de les gran cadenes 
de distribució, com ja està 
passant a altres països. Des 
de la Federació Empresarial 
de Farmacèutics Espanyols 
(FEFE) s’alerta del que ells 
consideren un perill per a 
l’usuari, ja que, en paraules 
del seu president, Fernando 
Redondo, “els fàrmacs no 
són un bé de consum a l’ús: 
són d’interès social i la seva 
utilització comporta riscos.”

Al farmacèutic, se li demanen cada vegada més competències professionals.  / SHUTTERSTOCK

El Govern central 
està estudiant a 
possibilitat que 
qualsevol persona o 
empresa pugui obrir 
una farmàcia. 

S’està produint un 
traspàs del poder 
de prescripció dels 
medicaments dels 
metges als sectors 
econòmics, on, més 
enllà de la decisió 
del professional 
sanitari, hi ha 
elements de gestió 
que determinen el 
fàrmac a prescriure.               
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