
Nescau® lança edição limitada de embalagens colecionáveis 

 

 
 

Para comemorar o aniversário da Rede Walmart, NESCAU® criou uma edição limitada de latas 

colecionáveis que serão comercializadas com exclusividade nas lojas Walmart, Bompreço, 

Hiper Bompreço, BIG, Nacional e Mercadorama, durante todo o mês de outubro*.  

 

As latas estão disponíveis na versão NESCAU 2.0 (400gr) em três embalgens super divertidas 

para colecionar. A novidade já pode ser encontrada nas lojas da rede em todo o Brasil.  

 

*Ou enquanto durarem os estoques. 

 

NESCAU, 80 anos de sucesso 

 

Criada no Brasil em 1932, a marca trouxe para o consumidor brasileiro o inconfundível sabor 

de chocolate que faz de NESCAU® uma referência no mercado nacional.  Sucesso absoluto 

desde seu lançamento, a marca hoje é líder em vendas no segmento de achocolatado em pó, 

com presença em mais de 65% dos lares brasileiros, além de atuar em diversas categorias de 

produtos, como cereais matinais, chocolates, biscoitos e bebidas lácteas. Considerando apenas 

os segmentos de achocolatado em pó e bebidas prontas, a marca NESCAU faturou mais de R$ 

1 bilhão no Brasil em 2011. 

 

Sobre a Nestlé  

 

É a maior empresa mundial de nutrição, saúde e bem-estar, com operações industriais em 83 

países e marcas mundialmente consagradas. No Brasil, instalou a primeira fábrica em 1921, na 

cidade paulista de Araras, para a produção do leite condensado Milkmaid, que mais tarde seria 

conhecido como Leite Moça por milhões de consumidores. A atuação da Nestlé Brasil abrange 

segmentos de mercado achocolatados, biscoitos, cafés, cereais, cereais matinais, águas, 

chocolates, culinários, lácteos, refrigerados, sorvetes, nutrição infantil (fórmulas infantis, 

cereais infantis e papinhas prontas para o consumo), nutrição clínica, produtos à base de soja, 

alimentos para animais de estimação e serviços para empresas e profissionais da área de 

alimentação fora do lar. Atualmente, a rede de distribuição dos produtos cobre mais de 1.600 

municípios dos mais diversos tamanhos. A Nestlé Brasil e suas empresas coligadas estão 

presentes em 99% dos lares brasileiros, segundo pesquisa realizada pela Kantar Worldpanel. A 

empresa tem 31 unidades industriais, localizadas nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, 

Bahia, Pernambuco, Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Espírito Santo. Emprega mais 

de 21 mil colaboradores diretos e gera outros 220 mil empregos indiretos, que colaboram na 

fabricação, comercialização e distribuição de mais de 1.000 itens. 

 

Fonte: Portal da Propaganda [Portal]. Disponível em: 
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