
 

 

 

2° Concurso Desencannes  

Paulo André Bione 

(30.10.2005 – 09.12.2005)



 
Cliente: Laboratórios Healthpharma  
 
Produto: Post-dril (Pílula do dia seguinte) 
 
Objetivo: Anunciar o Post-dril do Laboratório Healthpharma - comprimido a base de 
levonorgestrel – como a melhor opção de pílula do dia seguinte. 
 
Promessa Básica: Também chamada de pílula do dia seguinte, a Contracepção de Emergência é 
o único método atualmente disponível e legal para ser utilizado após a relação sexual.  
 
Target da Comunicação: mulheres, casais. 
 
O que é Contracepção de Emergência? 
É um método contraceptivo para situações de emergência que pode ser usado até 5 dias depois 
que a relação sexual já aconteceu e houve risco de gravidez. Quanto mais rápido é o uso maior a 
eficácia. Recomendado para casos de estupro, problemas com o método de uso regular (falha da 
camisinha, expulsão do DIU, deslocamento do Diafragma), e eventual relação sem proteção. É 
feito a base de doses fortes de hormônios (levonorgestrel) que impedem a ovulação e a 
mobilidade dos espermatozóides no útero, impedindo a fecundação e, consequentemente, a 
gravidez. Ele pode ser usado na forma de dose pronta (com eficácia média melhor, contra a 
gravidez de 99,9%) ou através de doses combinadas (método YUSPE) a partir de pílulas 
anticoncepcionais orais (com eficácia média contra a gravidez de 96,8%). Não funciona para as 
relações sexuais mantidas depois que for tomada (só protege das anteriores). 
 
Pontos Fortes: 

• O único método contraceptivo que pode ser utilizado pela mulher após a relação sexual. 
• No caso de falha do método, não causa efeitos colaterais (teratogênicos) no feto.  
• Não é abortiva, previne o aborto  
• Previne a Gravidez Não-Planejada como mais uma opção contraceptiva.  

 
Pontos Fracos: 

• Os comprimidos possuem alta concentração de hormônios e só devem ser utilizados em 
casos de emergência.  

• Em mulheres que amamentam, pode diminuir a quantidade do leite materno.  
• Os comprimidos podem causar efeitos colaterais leves como: náuseas, vômitos, tontura, 

desconforto nas mamas e dor de cabeça. (Para  minimizar as náuseas tome os 
comprimidos após comer algum alimento)  

• A menstruação pode adiantar ou atrasar alguns dias.  
• O uso repetitivo em um mesmo ciclo menstrual, protege menos contra a gravidez do que 

os outros métodos.  
• Medicamentos, como barbitúricos e alguns  antibióticos, podem reduzir a eficácia deste 

método.  
• Não previne contra as DST/Aids.  

 
Recomendações para a Criação: Desenvolver uma campanha com tom Desencannes. Para 
relembra, segue a definição de pérola. 
“Pérola é uma idéia muito boa, só que impublicável. Não chega nem ao atendimento, mas até o 
cliente acharia genial ou daria risada. Só que para ser uma pérola não pode ser idéia fraca. Essa 
não funciona em lugar nenhum”. 
 
Prazo para entrega: A campanha para o 2° Concurso Desencannes deverá ser entregue até o 
dia 09.12.2005. No entanto, o Desencannes recomenda que você envie suas peças 
antecipadamente para evitar problemas inesperados. Tem um monte de piolho que deixa tudo 
para a última hora e aí você não consegue enviar a sua pérola. 



 
FONTE: http://redece.org 
 
Regulamento Concurso Desencannes 
 

1. Serão selecionadas as 10 melhores pérolas do concurso, segundo escolha do júri, formado 
pela equipe Desencannes e pelo criativo que comanda o briefing da vez. 

 
2. As pérolas que ocuparem as três primeiras colocações farão automaticamente parte do 

portfólio do site, podendo concorrer também no Festival Desencannes. 
 

3. A dupla de criação das 3 melhores pérolas ganharão uma camiseta Desencannes (cada peça 
vencedora receberá no máximo 2 camisetas para a dupla de criação). As demais peças entrarão na 
lista Top 10 do concurso e todos receberão um adesivo do site.  

 
4. As pérolas para o concurso só poderão ser envidas até a data estabelecida pelo site, não 

havendo prorrogação de prazo. 
 

5. Os arquivos das pérolas não podem ultrapassar 1 megabyte. Jingles, spots  e Filmes 
podem ser enviados em forma de roteiro.   

 
6. O resultado do concurso não poderá ser contestado. Qualquer reclamação, clique no menu 

Processe-nos e processe a gente. 
 

7. Para pérolas com idéias iguais ou muito parecidas, o Desencannes priorizará a peça que 
chegar primeiro. 

 
8. E use o bom senso, né? Por favor! 

 
 
 
Aquilo Tudo, 
Desencannes.com 
 
 


