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O número de grifes selecionadas pelo governo da França encolheu de 106, em 1945, para 10, 
neste ano. 
 
A indústria da alta-moda está encolhendo e, para que não desapareça de vez, as regras usadas 
pelo governo francês , desde 1945, para determinar se determinada grife merece o carimbo de 
"alta-costura" estão mudando. 
 
Os números são impressionantes: das 106 marcas selecionadas após o fim da Segunda Guerra, 
apenas 18 existiam em meados dos anos 90. Em 2006, somente dez grifes francesas possuem o 
selo de alta-costura. 
 
Somente as empresas que integram uma lista estabelecida anualmente por uma comissão do 
Ministério da Indústria da França podem utilizar o termo alta-costura. Além de roupas originais 
criadas por um mesmo costureiro, feitas à mão e sob medida, também é exigido um número 
mínimo de modelos, que devem ser obrigatoriamente apresentados em desfiles, habitualmente 
em Paris. Deve-se respeitar ainda o número de pelo menos 15 pessoas trabalhando nos ateliês de 
costura. 
 
Em 2001, algumas dessas regras foram flexibilizadas para facilitar a ascensão de novos estilistas 
às passarelas: o total mínimo de modelos em cada estação encolheu de 50, número estabelecido 
em 1945, para 25 atualmente. 
 
As características técnicas que definem o que é um traje de alta-costura foram mantidas, como a 
exigência do trabalho feito à mão e a obrigatoriedade da realização de desfiles, mas os critérios 
quantitativos podem, agora, ser deixados de lado pela tradicional Câmara Sindical da Alta-
Costura, criada em 1868. 
 
O apadrinhamento e a eleição de um novo estilista por uma comissão composta sobretudo por 
maisons de alta-costura tornaram-se fatores preponderantes para a concessão dessa 
denominação - esses critérios passaram a ser mais importantes do que o número de modelos 
desfilados no ano, por exemplo. O setor da moda não deseja que a alta-costura, grande vitrine do 
luxo francês, desapareça. 
 
Apesar da flexibilização das regras, apenas três novos estilistas foram selecionados recentemente: 
Dominique Sirop, em 2003, e Adeline André e Franck Sorbier, eleitos pela comissão de maisons 
no ano passado. 
 
A saída de Yves Saint Laurent do mercado da moda em 2002, por razões financeiras, colocou sob 
os holofotes o perigo do desaparecimento da alta-costura. No ano passado, mais duas marcas 
saíram da lista oficial: Pierre Balmain, criada em 1945, e Torrente, em 1969. 
 
Cronicamente deficitária, a alta-costura é, no entanto, considerada essencial para as vendas de 
uma grife de moda. Ela alavanca publicidade para a imagem da marca (e de seu prêt-à-porter, a 
coleção que não é feita sob medida e, portanto, bem mais barata) e também para a moda 
francesa em geral. 
 
Os principais nomes do setor do luxo, como Chanel e o grupo LVMH (dono de Christian Dior e 
Givenchy) sabem bem que os milhões de euros gastos em um desfile de alta-costura para uma 
clientela estimada em somente mil pessoas em todo o planeta - embora alguns digam que ela se 
limite a algumas centenas de mulheres - vão fazer decolar as vendas de produtos mais 
"populares" e bem mais lucrativos, como perfumes, cosméticos e acessórios da marca. 
 



Uma grife de moda que desfila sua coleção de alta-costura também faz economia em marketing, 
já que os modelos costumam ser exibidos em revistas, jornais e TVs do mundo todo. "Um desfile 
de alta-costura custa muito mais barato do que uma campanha de publicidade internacional", diz 
Didier Grumbach, presidente da Federação Francesa de Alta-Costura. 
 
É por isso que os costureiros e empresários defendem com unhas e dentes a importância dessa 
tradição francesa no mundo da moda. "Há um futuro para a alta-costura, mesmo que nomes 
importantes tenham saído nos últimos tempos. É uma atividade que irá continuar existindo, 
apesar do que vem sendo dito. A alta-costura é uma bela adormecida que precisa ser um pouco 
sacudida", disse ao Valor Mounir Mouffarige, presidente da grife Emmanuel Ungaro, que integra a 
lista de dez maisons da federação francesa. 
 
Entre as alternativas estudadas pelos profissionais do setor está a criação de um festival do luxo, 
associando alta-costura, alta-joalheria, perfumes e jovens estilistas. Para Sidney Toledano, 
presidente da Christian Dior alta-costura, esse tipo de moda é fundamental para garantir a 
imagem do luxo francês e para preservar o know-how da produção artesanal francesa. 
 
Vários fornecedores estão diretamente ligados à realização dos modelos feitos à mão: bordados, 
plumas, chapéus e sapatos realizados para os desfiles, entre outros. "Esses profissionais dão a 
Paris uma verdadeira reputação internacional para enfrentar a concorrência italiana ou norte-
americana", diz um relatório do Ministério da Economia da França sobre o setor da moda francesa 
em 2005. Não é à toa que 65% do faturamento do setor, de cerca de 500 milhões de euros, é 
realizado com exportações. E os modelos de alta-costura, com preços que vão de 10 mil euros a 
centenas de milhares de euros, também contribuem diretamente para a reputação (e as vendas) 
do prêt-à-porter de luxo francês. 
 
Para evitar um número restrito de grifes, a Federação Francesa da Costura passou a permitir, 
desde 1997, que estilistas convidados, sempre apadrinhados por uma grife, mostrem seus 
modelos nos desfiles. Mas isso não garante que receberão o selo de alta-costura. 
 
Antes de integrar a lista oficial, Jean-Paul Gaultier desfilou dessa forma, em 2001. Outros, como 
Maurizio Galante, já realizaram vários desfiles e até hoje não são membros permanentes. Como 
dizia Yves Saint Laurent, que foi obrigado a pendurar as tesouras, "a alta-costura são segredos 
sussurrados de geração a geração". 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29 mar. 2006, Tendências & Consumo, p. B4. 
 


