
 
 
“Olá! Eu sou Jeff Simmons, CEO da Elanco. Neste tempo de dificuldades gostaríamos de dividir 
clientes: algumas mensagens diretamente aos nossos produtores, veterinários, nutricionistas e 
tutores que continuam a trabalhar constantemente para garantir o bem estar dos animais sob 
seus cuidados. 
 
Nos meus 30 anos nesse setor nunca houve um momento em que quem você é e o que você 
faz tenha sido mais relevante O poder dos animais de estimação e das proteínas nunca 
importou mais para a sociedade. No lado da proteína animal, você já viu ... 
loja após loja em todo o mundo  caixas de carne vazias, refrigeradores de leite vazios 
Vez após vez, o sabor, o custo e a nutrição vencem. 
Quando o consumidor vota com a carteira e o que ele quer ... Eles querem alimentos seguros, 
acessíveis e saudáveis que você produz. E eles demonstraram isso durante esta crise. 
 
Animais de estimação – com o aumento do estresse e ansiedade quando estamos isolados 
mais do que nunca - dentro de casa nunca  
o papel que o companheirismo animal desempenha dentro de casa nunca importou tanto   
o papel que o companheirismo animal desempenha nunca importou tanto 
 
Nossos animais são os grandes vencedores em tudo isso - mais tempo com seus tutores 
Mais guloseimas. Mais caminhadas do que nunca! Esse é o caso dos meus dois labradores. 
 
Eu quero que você saiba que Elanco está aqui para você!  
Nosso compromisso com o cliente não está apenas escrito em nossas paredes está no coração 
de todos os nossos funcionários. 
 
E nos comunicamos com todos eles e conversamos sobre isso hoje de manhã. Ganharemos 
confiança, agregaremos valor para defender você, mesmo que seja por telefone, texto ou vídeo  
 
Mesmo que considerável parcela da nossa equipe esteja trabalhando remotamente nossas 
fábricas e laboratórios estão totalmente operacionais para fornecer o suprimento contínuo e 
confiável que você espera e nosso pipeline de inovações continua fluindo 
 
Obrigado por seu constante trabalho para enriquecer a vida das pessoas através da  
carne, leite, ovos e peixe o mundo está exigindo e a companhia tão necessária de nossos 
animais de estimação. 
 
Em nome de todos na Elanco, Obrigado por seu constante trabalho, estamos ao seu lado 
à medida que atravessamos esse período histórico sem precedentes. 
 
 
 


