
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elanco Saúde Animal 

Código de Conduta de parceiros de 
negócios 



 
 
 

Código de Conduta de parceiros de negócios da Elanco 
 

Como uma empresa global de saúde animal de capital aberto dos EUA, a Elanco trabalha em um complexo ambiente 
jurídico e regulamentado. Os funcionários da Elanco, além dos fornecedores e terceiros, têm a responsabilidade 
compartilhada de atuar de forma lícita, ética e respeitar os valores de Integridade, respeito e excelência da Elanco. 

A Elanco reconhece que o nosso sucesso, de modo geral, depende dos nossos parceiros comerciais. O Código de Conduta de 
parceiros de negócios oferece a fornecedores e terceiros que trabalham em nome da Elanco um conjunto das expectativas ao 
conduzir os negócios da Elanco. O Código de Conduta é tão eficaz quanto os esforços que nossos fornecedores e terceiros 
dedicam para aplicá-lo. Os contatos de negócios terceiros são responsáveis por assegurar que seus respectivos funcionários 
estejam cientes e cumpram o Código. 

A Elanco espera que nossos terceiros também façam com que seus respectivos fornecedores e outros terceiros sigam os 
mesmos padrões e, sendo assim, este Código também se aplica a afiliadas e terceiros subcontratados da Elanco e suas 
respectivas instalações, na medida em que essas instalações forneçam bens e serviços para venda ou uso final pela Elanco. 
Como uma Empresa com operações globais, temos o compromisso de seguir as leis e os regulamentos aplicáveis aos locais em 
que operamos. Em caso de discrepância entre este Código e a legislação local, pretendemos seguir as normas mais restritivas, 
salvo se as ações exigidas pelo Código forem proibidas pela legislação local. A conformidade com o Código e a legislação 
aplicável é o padrão mínimo de conduta. 

Em caso de dúvidas ou preocupações com relação ao nosso Código de Conduta de parceiros de negócios, recomendamos que 
você entre em contato com seu contato comercial da Elanco, com a Linha de integridade da Elanco ou pelo e-mail 
Elanco_ethics@elanco.com. 

 
 

Interações: 

• Faça a coisa certa e cumpra os regulamentos, leis, 
códigos do setor, políticas e procedimentos que regem 
os nossos negócios. 

• Tenha um comportamento ético em todas as 
relações comerciais, negociações e atividades. 
Empregue os mais altos padrões de conduta 
empresarial. 

• Não ofereça, forneça, autorize ou aceite coisa de 
valor, inclusive presentes de qualquer valor 
monetário, ou dê a impressão de que fazemos isso, 
para influenciar indevidamente alguma tomada de 
decisão ou criar uma vantagem injusta, ou causar 
essa impressão. 

• Não comprometa a integridade para obter 
vantagem comercial. Concorra de forma justa e 
honesta. 

• Compartilhe as informações com honestidade, 
exatidão e transparência em todas as áreas de 
comunicação externa relacionadas aos produtos, 
negócios, atividades e operações da Elanco. Somente 
representantes autorizados da Elanco podem fazer 
comunicações em nome da Elanco. 

 

• Não permita que as negociações comerciais sejam 
influenciadas por conflitos de interesses pessoais ou 
familiares. Divulgue qualquer conflito de interesses 
conhecido ou em potencial entre um parceiro 
comercial e um funcionário ou parceiro comercial da 
Elanco e uma relação de fora/externa. 

• Selecione seus fornecedores de produtos da Elanco 
com base no mérito e no valor dos seus respectivos 
materiais e serviços. Não ofereça ou aceite nada que 
possa afetar, ou aparentar afetar, uma decisão 
comercial. 

• Forneça somente as informações relacionadas aos 
produtos da Elanco que tenham sido aprovadas pela 
Elanco, sejam consistentes com o rótulo do produto 
aprovado e que apresentem os benefícios e riscos de 
maneira precisa, justa e equilibrada ao público 
adequado. 

• Use somente os materiais promocionais e 
educativos aprovados pela Elanco. Os fornecedores 
e parceiros de negócios não devem alterar ou criar 
materiais promocionais ou educacionais para um 
produto Elanco, salvo se contratados para fazê-lo. 
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Local de trabalho: 
 

• Adote práticas de emprego justas e valorize a 
diversidade de pensamento, origem, experiências, 
habilidades e perspectivas. Não toleramos conduta 
inadequada, como discriminação, assédio ou 
retaliação. 

 
• Mantenha um local de trabalho que promova a 

segurança das pessoas, das comunidades e dos bens 
em que operamos e aos quais servimos. 

 
• Forneça, de forma consistente, produtos de alta 

qualidade e confiáveis, assegurando a precisão das 
informações de segurança e eficácia completa do 
produto. 

 
• Esperamos que nossos fornecedores apresentem seus 

respectivos materiais de forma responsável e não 
adquiram materiais de áreas ou fontes que possam 
promover conflitos em países de alto risco ou que, 
direta ou indiretamente, financiem ou beneficiem 
autores de abuso de direitos humanos. 

 
• Esperamos que nossos fornecedores realizem suas 

próprias diligências prévias sobre a fonte dos materiais 
que nos fornecerão, para assegurar que os materiais 
sejam obtidos de áreas livres de conflitos. 

• Respeite e proteja o bem-estar dos animais 
utilizados em ambientes comerciais e de pesquisa 
cumprindo todas as exigências jurídicas e da Elanco 
que regem o cuidado e o uso de animais. Em caso de 
dúvidas sobre bem-estar animal, entre em contato 
com a Elanco imediatamente pelo e-mail 
Elanco_ethics@elanco.com 

• A Elanco respeita os princípios orientadores da OCDE 
(Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico) sobre direitos humanos e espera que 
todos os parceiros de negócios cumpram essas 
diretrizes e a legislação local, conforme o caso, 
relacionadas a escravidão moderna, trabalho infantil, 
trabalhos forçados e outros direitos.    

Informações: 
 

• Respeite a privacidade e proteja com 
responsabilidade as Informações comerciais da 
Elanco confiadas a você, sejam elas de clientes, 
terceiros, funcionários, consumidores ou 
qualquer outra pessoa. 

 
• Tome as devidas precauções para proteger as 

Informações comerciais da Elanco contra perda, 
roubo, uso indevido, acesso não autorizado, 
divulgação, alteração ou destruição. 

 
• Proteja e faça uso adequado das Informações 

comerciais da Elanco como um ativo valioso. 
“Informações comerciais da Elanco” refere-se a 
qualquer informação da Elanco, inclusive informações 
sigilosas que não foram aprovadas para divulgação 
pública pela Elanco. A Elanco possui e detêm o direito 
de acessar as Informações comerciais da Elanco, 
independentemente de como, por que, onde ou por 
quem tenham sido produzidas. 

 
• Use ferramentas e serviços eletrônicos 

adequadamente protegidos, levando em 
consideração a sensibilidade das Informações 
comerciais da Elanco a serem armazenadas, 
comunicadas ou transferidas e os possíveis riscos 
de perda ou exposição das informações. 

 
• Proteja todas as Informações comerciais da Elanco 

geradas pela Elanco ou por um fornecedor contra 
divulgação a qualquer pessoa ou empresa que não 
tenha autorização para receber essas informações. 
Siga os processos de manuseio e divulgação das 
Informações comerciais da Elanco (sejam por escrito, 
verbais ou eletrônicas). 
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Operações: 
• Empregue normas e práticas contábeis 

internacionalmente aceitas para assegurar que 
nossos livros e registros sejam mantidos de forma a 
representarem com exatidão as operações da 
Elanco. 

 
• Não faça, não deixe de corrigir ou denunciar, nem 

permita a realização de lançamentos falsos, 
enganosos ou manipulados nos registros da Elanco 
ou de terceiros com quem façamos negócios. 

 
• Obtenha a autorização adequada e providencie 

todas as aprovações necessárias da Elanco antes 
de adquirir ou comprometer recursos da Elanco, 
celebrar contratos com partes externas, 
desembolsar fundos da Elanco e/ou realizar 
operações. 

 
• Quando envolvido em contratações, verifique se o 

contrato reflete com exatidão a natureza, o valor e o 
conteúdo das operações e relações propostas pela 
Elanco. Discuta com o seu contato da Elanco qualquer 
ocorrência de conduta ou circunstância observada 
que seja inconsistente com as exigências contratuais 
aplicáveis. 

 
• Classifique e avalie adequadamente os bens e a 

tecnologia, e cumpra todas as exigências e restrições 
de importação e exportação aplicáveis antes de 
transferi-los eletrônica ou fisicamente (enviando ou 
transportando-os pessoalmente) entre países. 

 
• Não tome qualquer medida que possa apoiar ou 

atender a uma solicitação de boicote a um país que 
tenha relações amigáveis com os Estados Unidos. 
Seguimos as exigências de aprovação e geração de 
relatórios aplicáveis com relação a todas as 
solicitações recebidas, mesmo que a Elanco não 
pretenda responder ou cumprir a solicitação. 

 
• Não se envolva nem se comprometa com operações 

da Elanco em países sujeitos a sanções comerciais ou 
econômicas, ou com pessoas, grupos ou entidades 
que saibamos ou tenhamos motivos para acreditar 
que estão incluídas em lista governamental de partes 
restritas, sancionadas, negadas ou impedidas sem 
primeiramente verificar se a operação é permitida. 

Denúncias: 
• Não comprometa a integridade. Reconhecemos que 

fazer perguntas e levantar preocupações, mesmo que 
anonimamente, é nosso direito e responsabilidade, 
tendo a certeza de que a retaliação não será tolerada. 

 
• Se você observar ações que não estejam alinhadas 

com esses compromissos, a Elanco deseja tomar 
conhecimento delas para que possamos aprender e 
melhorar. Denuncie todas as violações efetivas ou 
suspeitas de violação e denuncie imediatamente 
violações potenciais e suspeitas de violação de 
informações pessoais aos patrocinadores da Elanco, 
Linha de integridade da Elanco ou pelo e-mail 
Elanco_Ethics@elanco.com 

 
• Comunique qualquer evento adverso, efetivo ou 

suspeito, ou reclamações sobre produtos em tempo 
hábil, ligando para 1.800.428.4441 ou 
1.888.545.5973. 

 
• Evento adverso é qualquer observação desfavorável 

ou não intencional que ocorra após o uso de um 
produto Elanco (conforme indicado na bula ou não), 
seja ou não a reação  relacionada ao produto. 
Abrange suspeitas de falta de eficácia esperada ou 
reação nociva em seres humanos após exposição ao 
produto. 
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