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A Maison Fauchon, marca ícone da gastronomia francesa, acaba de inaugurar sua primeira loja no 
Brasil, a princípio um corner dentro do Empório Santa Maria, loja de produtos gourmet de São 
Paulo, onde venderá seus produtos não perecíveis, mas com planos de ampliação dentro de no 
máximo um ano tanto em área quanto com a inclusão de suas linhas de produtos frescos que 
deverão ser elaborados com parceiros brasileiros. A partir de São Paulo, a marca pretende ir a 
outras capitais.  
 
"A Fauchon procurou o Empório por ter um conceito e posicionamento gourmet que interessa à 
marca", diz Jean-Pierre Bombet, diretor-geral da Fauchon que veio a São Paulo para o lançamento 
da loja. Bombet diz que acredita muito no potencial brasileiro por ter muitos clientes daqui que 
vão freqüentemente a lojas, em Paris, e reclamam da ausência da marca no País onde os 
produtos só chegavam aleatoriamente.  
 
"Vamos trabalhar com uma margem de lucro mínima, em torno de 7%, para que o consumidor 
encontre os produtos praticamente com os preços da loja em Paris", diz a empresária Tânia Piva 
de Albuquerque, que dirige o Empório e fez toda a negociação para a chegada da Fauchon. "No 
momento o que mais nos interessa é o peso da ma rca", afirma.  
 
"A Fauchon hoje não é mais uma loja de produtos gourmet franceses mas de produtos gourmet 
de todo o mundo" lembra Bombet . "E temos muitos produtos do Brasil", diz ele, que prepara-se 
para acrescentar o cupuaçu à lista de produtos brasileiros. A Maison Fauchon também a partir do 
segundo semestre passará a importar os vinhos da Rio Sol produzidos no Vale do São Francisco 
pela Expand Group.  
 
A chegada ao Brasil faz parte de uma internacionalização ainda maior do grupo presente em 20 
países e ocorre quando a empresa passa por processo de renovação da imagem. As mudanças, 
iniciadas em outubro de 2004, com a repaginação da loja e criação de novas seções, tem seu 
ponto mais visível no novo logo, voluptuosos lábios femininos cobertos de açúcar com um dos 
chocolates da casa entre os dentes, símbolo da sua nova e jovem imagem: "Chic and In".  
 
"Evoluir é fundamental para que possamos continuar oferecendo o melhor dos produtos gourmet 
e nossa evolução caminha exatamente para aumentar nossas linhas de produtos frescos, como a 
pâtisserie", afirma. "Nós somos a LVMH da gastronomia", brinca ao explicar como se posiciona a 
Fauchon entre as grandes marcas do luxo de origem francesas.  
 
A Fauchon foi fundada por Auguste Fauchon. Começou em 1881 com aqueles furgões como os de 
vender sorvetes em Nova York parado na Place de la Madeleine onde Augustre, um fazendeiro da 
Normandi, passou a vender produtos frescos, uma novidade na época, na capital francesa. O 
sucesso foi logo aparecendo e logo se instalaram no 26 Place de la Madeleine. Em seguida, no 
número 28, que se tornou o endereço mais famoso para gourmets de todo o mundo.  
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