
REGULAMENTO
HALLOWEEN SEPHORA 2020 #SEPHORADARKSIDECHALLENGE

Em 2020 a Sephora irá buscar as makes de Halloween mais icónicas e criativas do 
Brasil. Dividida em duas categorias e 4 nichos. Os finalistas terão suas fotos divulgadas 
no  stories  do  Instagram da  Sephora,  onde  acontecerá  a  final.  Os  ganhadores  serão 
revelados durante a live de Halloween da Sephora, que acontecerá para convidados da 
marca.

Categorias:  #debonitasephora  #prosephora.  Dessa  forma,  selecionaremos  as 
maquiagens não profissionais e profissionais para a eleição da melhor make.

Nichos: Até 10mil seguidores, até 100mil, até 1M e acima de 1M de seguidores.

Mecânica: Qualquer pessoa é elegível para a seleção da melhor make de Halloween. 
Não  é  necessária  qualquer  compra,  cupom ou  co-relação  com a  marca  Sephora.  A 
pessoa que participará do projeto irá obrigatoriamente postar uma foto no feed do seu 
perfil pessoal do Instagram (a conta deverá ser aberta/pública) com as duas # do projeto 
(#Sephoradarksidechallenge  e  #debonitasephora  ou  #prosephora).  Não  é  necessário 
marcar nenhum perfil no post. As pessoas serão selecionadas de acordo com o número 
de likes na foto, a foto com mais likes, de acordo com nicho será selecionada para etapa 
final. 
As fotos com mais curtidas/likes serão selecionadas via hashtag e divulgadas nos stories 
da  Sephora  convidando  os  seguidores  da  página  a  votarem  nas  makes  que  mais 
gostarem via box de votação. Serão escolhidas 2 fotos por categoria. 
A votação via stories da Sephora acontecerá das 18h do dia 30/10 às 12h do dia 31/10 e 
os ganhadores receberão uma “ligação” ao vivo dia 31/10 por volta de 19:30, via live do 
Instagram para participar da Live de Halloween da Sephora, para dividir sua experiência 
com o projeto e a make!
Para participar as fotos obrigatoriamente devem ser postadas entre os das 00:01 do dia 
15.10.2020 às 10:00 do dia 30.10.2020. 

Critérios:  Só  serão  aceitas  makes  de  Halloween,  publicadas  até  às  10:00  do  dia 
30.10.2020. Não serão aceitos posts sem as devidas # (hashtags) do projeto. O critério 
para  a  pré-seleção  das  participantes  será  através  do  número  de  likes  de  suas  fotos 
postadas no Instagram. Contudo, em caso de empates em relação ao número de likes, o 
engajamento da rede social será utilizado como uma forma de desempate. Ou seja, será 
verificado  o  número  de  likes  versus  o  número  de  seguidores  dos  participantes 
(“engajamento”).  Nesse  sentido,  caso  o  Candidato  A tenha  alcançado  100  likes  na 
postagem e o Candidato B tenha alcançado 90 likes, o candidato A será o vencedor. 
Contudo,  caso o Candidato A tenha alcançado 100 likes na postagem e possua 100 
seguidores, enquanto o Candidato B também tenha alcançado 100 likes na postagem, no 
entanto, possua 200 seguidores, o Candidato A será o vencedor, uma vez que este possui 
um maior engajamento. 

Votação: Após a pré seleção pelo número de likes, a final será feita dia 31/10, entre 
10:00 e 18:00, através da opção de “vote” dos stories do Instagram no perfil da Sephora, 
pelo próprio público da rede social. Os ganhadores serão anunciados e participarão da 
live de Halloween dia 31/10 ao vivo. 



Autorização para uso da Imagem:  O(a)s eventuais participantes que realizarem 
postagens com as hashtags ora apontadas, a saber #Sephoradarksidechallenge e 
#debonitasephora (para maquiagens amadoras) ou #prosephora (para maquiagens 
profissionais),  ao  o  fazerem,  nos  termos  deste  regulamento,  estarão 
automaticamente autorizando, desde já e de pleno direito, de modo expresso e em 
caráter irrevogável e irretratável a cessão gratuita à Sephora de todos os direitos 
inerentes à publicação da referida imagem, seja nas redes sociais da marca, sejam 
em banners,  seja lojas e/ou para qualquer fim, comercial  ou não,  renunciando, 
desde já, a todo e qualquer direito que porventura julgue ter relativo à maquiagem 
realizada e à imagem divulgada, seja ganhador ou não.

Divulgação: Os finalistas serão divulgados no stories da Sephora, onde acontece a final. 
Os ganhadores serão anunciados ao vivo, e receberão uma ligação “ao vivo”, via live do 
Instagram dia 31.10.2020, às 19:30h, na live da Sephora. Não haverá premiação pela 
participação no #SEPHORADARKSIDECHALLENGE ou outros  prêmios  além 
da divulgação dos finalistas e ganhadores.


