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O trabalho da Tribal DDB, que ganhou o GP, foi escolhido por unanimidade. O comercial muito 
mais longo que o tradicional usa linguagem cinematográfica e mostra cenas entre policiais e 
palhaços em um contexto de crime. O interessante é que o espectador pode interagir com o 
filme, andando para frente ou para trás. "Ele é extremamente engajado e criativo. Coloca a 
publicidade um passo adiante, é grandioso, um lindo carrossel", explicou Lubars. 
 
O filme premiado foi desenvolvido para a mídia online. O grupo de jurados chegou a pensar 
em dar mais de um GP, como aconteceu no ano passado, quando foram entregues dois 
prêmios máximos na categoria, um para um comercial tradicional e outro para um digital, mas 
achou que não é esta a mensagem que deve ser passada, "Pensamos em dividir e dar mais de 
um Grand Prix, mas as linhas estão se misturando cada vez mais e decidimos dar um sinal 
para a indústria, mostrando o futuro. E esta é uma peça fortíssima", defendeu o jurado Ted 
Royer, dos Estados Unidos. Sophie acrescentou que esta discussão tem que terminar. 
"Julgamos filme, não importa a mídia. As coisas se misturaram, não tem mais divisão". 
 
Para ela, "Carrossel" é um filme absolutamente brilhante. "Não só pela execução, mas pela 
ideia. E ele interage com você", explicou, ressaltando que ele foi inscrito na categoria 
interativa. 
 
Para a definição do Grand Prix foi feita uma votação secreta com os jurados, na qual cada um 
apontou os três filmes que deveriam ser premia dos com a honra máxima em Filme. Na 
contagem dos votos, "Carrossel" ganhou por unanimidade. Na segunda colocação, ficou "Love 
Distance", da japonesa GT Tóquio para a marca de preservativos Sagami Rubber que teve 
produção da Rock & Roll de Tóquio. Na terceira posição, houve um empate entre três 
trabalhos, sendo que "Cachorro-Peixe", da AlmapBBDO, foi um deles, Também foram citadas a 
campanha "8 Kilometers/ Vingt-Quaire/ Dial Hard", da londrina Mother para a Stella Artois, 
que teve produção da Transparent, e "Pure Waters", da Publicis Mojo, de Sidney, para Lion 
Nathan, com produção da Revolver. 
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