
Alfredo reaparece na mídia 
 
Depois de uma ausência de alguns anos, o mordomo Alfredo está de volta à mídia para 
divulgar, em campanha criada pela DPZ, o novo papel higiênico Neve com Toque da Seda. A 
interpretação de um dos personagens mais famosos da publicidade brasileira continua 
seguindo a linha do bom humor, mas agora com um toque fashion e de glamour. 
 
Desta vez, o mordomo atende ao famoso grito "Alfredooo!!!" durante um desfile de top 
models, quando uma das modelos sente um desconforto na passarela. Apertada para ir ao 
banheiro, ela desfila rapidamente e sai correndo para chamar o providencial Alfredo, que traz o 
novo papel higiênico em uma bandeja. 
 
Segundo a multinacional norte-americana Kimberly-Clark, detentora da marca Neve, a nova 
linha é ainda mais macia e resistente devido a uma tecnologia exclusiva que trata as fibras da 
superfície da folha do papel, garantindo a textura da seda no papel higiênico. 
 
A embalagem de Neve também está com novo layout e estampa o mordomo Alfredo 
acariciando um rolinho de papel, reforçando a idéia de maciez do produto. A campanha 
publicitária engloba anúncio impresso, filme de 30 segundos e três spots de rádio. A criação é 
de Fernando Rodrigues, Kleber Fonseca e Robson Oliveira, com direção de José Zaragoza, 
Fernando Rodrigues e Marco Versolato. 
 
A Tentáculo Audio assina a trilha sonora e a Dínamo Digital é a responsável pela finalização. 
 
Selo 
Neve está há mais de 30 anos no mercado. É o único papel higiênico de folha dupla a receber 
o selo de "Dermatologicamente Testado", concedido pelo Instituto Adolpho Lutz. A estratégia 
da marca sempre foi de apostar na maciez e suavidade do produto. Neve também possui a 
versão decorada, onde as flores são delicadamente contornadas por cores e a versão 
perfumada Essence. A Kimberly-Clark está presente no Brasil desde 1996 e apresenta uma 
vasta linha de produtos de higiene pessoal e doméstica, com marcas fortes como Scott; lenços 
de papel Kleenex; fraldas descartáveis Turma da Mônica, Huggies, lenços umedecidos Baby 
Wipes, absorventes Intimus e outras. 
 
Para reforçar o lançamento de Neve com Toque da Seda, a agência Quiz Design & Full 
Promotion também desenvolveu ação de endomarketing e evento para equipe de vendas da K-
C, além de caixa especial para envio do produto aos públicos de interesse. 
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