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Uma homenagem ao bom gosto italiano numa Coleção da Primavera 
cheia de graça e personalidade: United Colors Of Benetton quis 

prestar uma homenagem ao inigualável bom gosto Italiano de se 
vestir. 

Em particular à cultura do vestuário que se respira nas cidades 
icónicas como Roma. Onde as mulheres são femininas, bem 

vestidas, sofisticadas. Os homens têm um fascínio masculino e 
irresistível porque sabem estar na moda. Como a Benetton, que há 

mais de quarenta anos, leva o estilo italiano a todo o mundo. 
 

 
MULHER 
 
A Primavera da mulher sofisticada da Benetton é um desabrochar de flores. 
O seu vestuário é requintado, fácil de usar e muito feminino. Os cortes 
proporcionados, recordam as atmosferas felizes da bela Roma dos anos 50: 
calças cropped, camisas com laço na cintura, conjuntos twin set, casacos 
de marinheiro que parecem feitos à medida. Os padrões dos algodões 
Benetton vão do vichy ao floral para camisas de beleza sofisticada.  
Os acabamentos dos tecidos dão um toque chique também ao vestuário 
mais quotidiano: o jacquard e o lurex – num azul celeste único – e as 
aplicações de pedras que iluminam as camisolas de felpa a três quartos e 
dão ainda mais glamour aos sobretudos de gola coreana, as mini saias 
assimétricas, os mini casacos cropped com cores vivazes e atuais.  
A mulher sofisticada inspira-se nas divas com glamour easy chic, Audrey 
Hepburn e Jackie O.: brilham as gabardines em jacquard efeito metalizado 
resplandecentes que combinam com vestidos easy chic evasé; os vestidos 
perfeitos para a tarde, em tecidos requintados de seda e musseline de 
seda, completam este look. Para cocktail dress, os vestidos românticos, 
com aplicações em tule, blusas leves e transparentes e camisas “tufadas”, 
pretas (a maioria) ou cor-de-rosa antigo e poudre, decoradas com 
pormenores bonitos: um punho perfilado com pérolas, uma manga em tule 
com pedras de azeviche aplicadas.  
 
Luz verde ao estilo dinâmico da Benetton para um look mais urbano, que 
esta Primavera reinterpreta aquele preppy romano em voga no bairro 
Parioli. A palavra de ordem é jogar com a grande diversidade de camisas às 
florzinhas que devem ser colecionadas pela sua versatilidade: podem ser 
usadas por debaixo de gabardinas únicas, seja em evasé seja slim fit, 
disponível em muitas cores desde o bege até ao amarelo e ao verde 



ultramarino. Os tons dos coloridos casacos acolchoados super light são um 
must para vestir na mota quando ainda faz frio. As linhas são slim nas 
calças chinos, de tendência preppy masculino, assim como nos tops e nas 
camisolas de manga curta com acabamento em favos.  
A paleta de cores dos cardigans é também bon ton: desde os tons pastel, 
amarelo canário e rosa rebuçado, aos tons mais elegantes do vermelho, 
lima e rosa shocking. Todos para vestir com soft dresses em algodão 
estampado de flores, em tons brilhantes da Primavera mais clássica: azul, 
rosa, toques de lima. 
As cores clássicas Benetton que criam o efeito color block com o camel, um 
look très chique? A saia travada cor de laranja, com a camisola em algodão 
fino vermelho fogo e um casaco bege. 
Para quem prefere os estampados florais mais ténues, foram criados os 
irresistíveis vestidos estilo garden party com a cintura marcada e a saia 
com pinças, adequados tanto para uma cerimónia como para um aperitivo 
chique. Para um efeito all over, estes vestidos podem-se combinar com os 
sapatos com o padrão.  
 
Para todas as mulheres, Benetton sugere uma linha de bijoux numa gama 
invejável de cores e brilhos: brincos chandelier e colares com cristais 
facetados efeito gold & diamonds, colares coloridos e esmaltados com 
pendentes estilo costume jewelry americano anos 50. Vai desde dos colares 
de design junto ao pescoço em bronze e preto, aos clássicos cordões 
duplos ou triplos de pérolas falsas para vestir durante o dia, até à refinada 
clutch decorada com flores de cristais estilizados e às sandálias “preciosas” 
para o fim de tarde. 
 
 
HOMEM 
 
A elegância primaveril do homem Benetton é smart e pensada para o fazer 
sentir à vontade na grande beleza italiana e do munto inteiro.  
É um homem que faz virar as cabeças, não por ser excessivo ou fashionista 
mas antes por ser viril e fascinante. Veste trench descontraído e blusões de 
camurça com polos e camisas às bolinhas em relevo ou com micro padrões 
florais tom sobre tom. Para o fim de dia veste fatos com um lindo bem 
cortado preto, cinzento ou azul com camisas de fit perfeito em algodão e 
tecido fil coupé. Irresistível? Sim, e sobretudo autêntico, como o estilo 
Benetton. 
 
A paleta de cores para o homem urban vai desde o vermelho gengibre até 
ao azul-marinho, passando pelo verde militar e a cor de tabaco. Na cidade 
o look perfeito é o blusão bomber em tecido azul-marinho, os jeans com 
cinco bolsos e o blusão desportivo em felpa. Shorts em ganga e algodão 



permitem conjugações invulgares com as t-shirts de gola redonda com 
escritas ou as camisas de ganga em xadrez. As camisolas finas e coloridas 
com estampados tom sobre tom, vivazes mas não excêntricas, bem 
confecionadas e com grande atenção aos pormenores: para vestir com 
casacos de bolsos, as calças chinos enroladas pelos tornozelos e sapatos 
ténis nos pés. Estes looks relembram os anos 50: elegância e leveza para 
estar sempre na moda com a Benetton. 
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