
Skol e Schin lançam nesta quinta-feira novo comercial na TV 
 
  
Que ninguém entre em pânico se ao andar pelas ruas da cidade for abordado por grandalhões 
recrutando voluntários para uma experiência na "Ilha Quadrada". Trata-se da nova campanha da 
cerveja Skol, que aposta na criatividade e na interatividade com o consumidor para mostrar que 
"o verão é redondo, mas só se tiver Skol". A campanha, criada pela F\Nazca, tem início hoje nos 
principais canais de rádio e TV, com um desafio aos consumidores: passar o verão em uma ilha, 
bebendo apenas "cerveja quadrada". No filme publicitário, um apresentador de TV vai até uma 
praia, em busca de voluntários e faz a seguinte pergunta: "Você aceita ficar sem beber Skol no 
verão?". Como na propaganda nenhum voluntário aparece, o apresentador conta com o "apoio" 
de dois ajudantes, que capturam as pessoas para levá-las à "Ilha Quadrada". Após a estréia do 
filme, hoje, o destino da campanha será as ruas do Rio de Janeiro. Assim como no comercial, o 
apresentador irá recrutar voluntários para a "ilha". A Schin também lança hoje um novo 
comercial, tendo como personagem principal o cantor Zeca Pagodinho. No filme de 60 segundos, 
o cantor, que no comercial anterior aparecia calado, diz agora o bordão "Experimenta!". Criada 
pela FischerAmérica, o filme, que fica no ar até o fim do mês, é uma colagem de várias pessoas, 
de todos os cantos, cantando a música "Adeus ano velho, feliz ano novo". O detalhe é que a letra 
da música é cantada usando somente a letra "E". O filme segue com vários cortes, mostrando as 
pessoas cantando apenas o "E", sendo que ao final, o último "E" é cantado pelo Zeca Pagodinho 
que, segurando um copo de Nova Schin, emenda fazendo o convite: "Experimenta"! Em seguida 
entra letreiro: "Feliz Cerveja Nova". 
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