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A associação da Elanco com a Novartis proporciona mais valor e mais inovação para os
clientes
GREENFIELD, IND (USA) [05.01.2015] A Elanco anunciou hoje que concluiu a aquisição da
Novartis Animal Health, criando um novo líder global em saúde animal focalizado em proporcionar
mais valor e inovação para a indústria.
A aquisição, anunciada em Abril, segue-se à aquisição da Lohmann Animal Health pela Elanco
anteriormente em 2014. Ambos os investimentos estratégicos posicionam a empresa de modo a
disponibilizar uma oferta de produtos e capacidades mais diversificadas e para ajudar os clientes a
manterem e permitirem o crescimento das suas actividades. Incluem-se marcas emblemáticas a que
os clientes da Elanco já se habituaram, mas também uma abrangente carteira de quase 300 marcas,
incluindo medicamentos, vacinas, antiparasitários, antimicrobianos, material cirúrgico, enzimas,
segurança alimentar entre outros.
“A aquisição da Novartis Animal Health pela Elanco une duas sólidas empresas com uma paixão
pelo serviço ao cliente”, afirmou Susana Lapuente, Directora Espanha e Portugal da Elanco.
“Continuaremos a fornecer produtos nos quais os nossos clientes confiam, investindo
significativamente no desenvolvimento de novas soluções para dar resposta às necessidades mais
preeminentes dos nossos clientes”.
Futuramente, a Elanco aumentará significativamente o investimento em investigação e
desenvolvimento, aumentando a abrangência de uma linha de produtos já de si sólida. A organização
combinada contará com capacidades e competências alargadas, com uma carteira mais vasta que
inclui mais de 100 projectos de desenvolvimento de produtos focados em:




melhorar os cuidados e aumentar a qualidade de vida dos animais de companhia, prevenindo
as doenças e protegendo-os dos parasitas
proteger os animais de produção contra doenças e parasitas, melhorando o bem-estar dos
animais e reduzindo a pegada ecológica da produção de animais de produção
disponibilizar um mais vasto conjunto de soluções em áreas como enzimas, diagnóstico,
aquacultura e vacinas.

A Elanco pretende apoiar os veterinários a ajudarem os animais de companhia a terem uma vida
mais longa e mais saudável, num momento em que o número de animais de companhia está a

aumentar, quando milhões de pessoas reconhecem os benefícios físicos, sociais e emocionais dos
animais de companhia. A Elanco também assume o compromisso de ajudar os produtores de todo o
mundo a produzirem mais alimentos utilizando menos recursos de modo a dar resposta à crescente
procura por proteína animal, protegendo simultaneamente o planeta e o bem-estar dos animais.
“Procuraremos continuamente formas inovadoras para apoiarmos os negócios dos nossos clientes”,
afirmou Susana Lapuente . “Com serviços técnicos melhorados, que combinam as ferramentas de
análise e referência com apoio no terreno, conseguiremos dedicar mais tempo a clientes individuais
que pretendem soluções inovadoras que possam fazer a diferença nos respectivos negócios”.
A integração completa das duas empresas vai demorar tempo, mas a Elanco esforçar-se-á para que a
transição decorra sem problemas. Num futuro próximo, a empresa continuará a agir da mesma
forma, incluindo a encomenda de produtos e a assistência ao cliente. A disponibilidade e o acesso
aos produtos continuará ininterrupta. Para mais informações sobre esta transição, visite
www.elanco.com.
###
Acerca da Elanco
A Elanco é uma empresa global vocacionada para a inovação, que desenvolve e comercializa produtos que visam
melhorar a saúde animal, a produção de animais para alimentação humana e os cuidados a animais de companhia em
mais de 70 países. A Elanco, uma divisão da farmacêutica líder Eli Lilly and Company, emprega cerca de 7000
colaboradores em todo o mundo, com escritórios em mais de 40 países. Pode encontrar mais informações sobre a Elanco
em www.elanco.com.
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