POSICIONAMENTO GLOBAL DA COTY SOBRE TESTES EM
ANIMAIS
A Coty informa que não realiza e nem contrata terceiros para promover testes de
seus ingredientes e produtos em animais, exceto nos países onde o procedimento é
requerido por lei.

Todos os produtos da marca são seguros e foram desenvolvidos, produzidos e
embalados de acordo com as diretrizes e leis estabelecidas por cada país em que
são vendidos. Nossa avaliação de segurança de ingredientes cosméticos baseia-se
no uso de alternativas reconhecidas aos testes em animais, uso de dados e
pesquisas de segurança existentes e, cada vez mais, no compartilhamento de
informações com outras indústrias.
É de conhecimento público que na China o teste em animais é mandatório para
todos os produtos cosméticos importados para o país. A Coty segue envolvida no
diálogo com as autoridades chinesas para que o país adote alternativas ao teste
em animais, inclusive por meio da participação ativa na China Association of
Fragrance Flavor and Cosmetic Industries (CAFFCI – Associação Chinesa das
Indústrias de Essência, Fragrâncias e Cosméticos, em livre tradução). Como
resultado, a China recentemente começou a investigar maneiras de substituir o
procedimento e buscou a assistência de cientistas europeus.

A Coty está ativamente envolvida na pesquisa e desenvolvimento de alternativas
há muitos anos, inclusive sendo um dos membros da SEURAT-1, a maior iniciativa
de parceria público-privada que visa desenvolver alternativas para os testes de
produtos cosméticos em animais. Com uma contribuição total de €50 milhões,
financiada em igualdade pela Comissão Europeia e a indústria de cosméticos, a
iniciativa conseguiu produzir outros métodos e abriu caminho para novas
pesquisas e iniciativas, das quais a Coty também faz parte.
O objetivo comum de todos esses esforços é substituir completamente os testes
em animais por métodos alternativos que garantam que nossos produtos são
seguros para utilização.
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