
UNITED COLORS OF BENETTON SS22 KIDS 

TO MOON AND BACK 
 
Viajam para Marte, escondem-se na selva e divertem-se 

em passeios panorâmicos. Brincam ao Pac-Man com o pai 

e a mãe Amam e respeitam a natureza. Quem são estas 

pessoas? Fácil: os meninos e meninas da United Colors of 

Benetton, que vivem a estação PV2022 com os seus looks 
fáceis, coloridos e com personalidade.  
 

 
GIRL 

A primavera da United Colors of Benetton começa com uma viagem 

ao espaço. As cosmic girls da Benetton deixam um rasto iridescente 

e brilhante com a sua roupa e amam o tye & dye e as peças de 
algodão com padrões galácticos. Cinza e rosa, violeta e as cores do 

arco-íris em nuances pastel, mas em tom "acid": uma paleta de cores 

para um look fresco e urbano, colorido, confortável e moderno: tops 
cropped e jeans leves com cordão que se misturam com vestidos 

descontraídos, sweatshirts de motivos divertidos e com capuz, 

bomber jackets impermeáveis, e sweaters com orelhas. E temos 
ainda unicórnios, estrelas e galáxias e aplicações que remetem para 

a “Via Láctea”.  

De regresso à terra o mote é rural, mas muito cool, com referências 

folk, como só a Benetton sabe fazer: denim usado e "hillbilly" que se 
mistura com cores fluorescentes, folhos, estampados e bordados, 

cores clássicas da pradaria que se transformam em pastéis ácidos, 

tons rosa pálido que casam bem com o verde alga em looks de 
musselina de algodão, de toque amarrotado, para um estilo feminino 

para “baby girls” e meninas mais crescidas. Um bon ton 

contemporâneo que introduz o tema das peças de cerimónia, para 
vestir "bem" e brilhar como uma estrela. Os looks, de elegância 

simples, surgem aqui em tons de azul e azul claro, rosa pó e branco, 

com notas de gelo e "gotas de cristal" em vestidos de crepe, peças - 

calças e sweatshirts - em viscose fluida, camisas com folhos, 
minivestidos de meia manga, em eco viscose, trabalhados e com 

pregas.  

Para esta estação a UCB dedica às meninas uma linha inteiramente 
em algodão orgânico - cultivado sem fertilizantes ou pesticidas 

químicos -, optando por uma paleta em tons "gelado" em peças 

básicas, desportivas e simples, ideais para usar na escola e nos 
tempos livres, com a certeza adicional da qualidade Benetton. 

E temos o toque lúdico e pop do mundo do Pac-Man: o herói dos 

videogames dos anos 80 que, graças a uma licença de "game", nos 

alegra com a sua presença - muito cara às mães e pais - para uma 
moda street style, pop e unissexo feita de camisolas com bordados, 

t-shirts, camisolas icónicas e coloridas. 

E quando o verão aquecer, looks frescos de toque tropical: selvas de 
folhos, estampados com palmeiras, algodões e camisolas leves para 

usar com calções curtos, tank tops com laços e broderie anglaise em 

calções e saias largas. Para usar com minivestidos com gola balão e 



vestidos em jersey de tons esfumados. Verde folha, branco óptico e 

vermelho coral combinam com denim ultraleve. Estilo "adulto" nos 
tops curtos, jeans artisticamente desbotados, t-shits com efeitos de 

cor tie & dye: uma espécie de revivalismo dos anos 80 para as 

meninas Benetton, a que se juntam sweatshirts e minissaias em 
xadrez de tom pastel com calções de extremidades arredondadas.  

Depois do algodão, a UCB celebra também a outra fibra natural e 

estival por excelência, o linho. Revisitado em tom romântico, tratado 

com cores naturais, nas paletas de creme e azul celeste, riscas rosa 
e pequenas flores. Uma estética requintada onde babados, folhos e 

laços criam, em cortes limpos e graciosos, uma doce elegância. Para 

usar com macacões com mistura de linho e vestidos de verão de 
sonho, sem costas e com deliciosos detalhes de bon ton. 

 

BOY 
Caminhar na lua, com uma moda inspirada nas conquistas do espaço: 

para os meninos UCB, as camisas são azuis e verde-azuladas, mas 

também laranja, com escritos estampados e justas a lembrar os 

uniformes de Star Trek. Ou peças com desbotados ad hoc, tie and 
dye, para um visual hippie cibernético. Na galáxia Benetton, foram 

avistados vários alienígenas de tipo desportivo, com ténis de 

atacadores, sweatshirts com robôs e astromen estampados, blusões 
prateados à prova de chuva (de meteoritos) e jeans trabalhados.  

Do espaço à selva, dando um grande salto: aqui aparecem entre as 

folhagens, camisolas e sweatshirts com estampados com motivos 
aquáticos e fotográficos, aplicações em feltro, cores vivas, animais 

em modo desenho animado. Das camisas polo clássicas aos calções 

com bolsos e profusamente estampados, das camisas de manga curta 

às camisetas de jersey com estampado tropical, cada peça combina 
com calções macios com  toque ginástica. 

A atitude é de rua, para os “crescidos” com looks inspirados no 

histórico Luna Park de Coney Island, graças às peças urbanas mas 
sempre a pensar nos mais pequenos: camisolas de alças e camisolas 

para os “resistentes”, T-shirts com estampados vivos motivo água 

vibrantes, cores que são flashes de laranja e azul celeste, verdes 

ácido e desbotado tie & dye, e onde até mesmo o denim surge em 
tons claros. Para mini (mas muito bons) guerreiros da noite. 

A minicolecção dedicada ao linho tem um toque completamente 

diferente: formal e descontraído, com camisas bottom down, t-shirts 
de gola redonda às riscas, blazers com mistura de linho. 

Elegantíssimas, as bermudas e as calças com cintura em mistura de 

linho. Azul, azul claro, creme e fumo são as cores imperdíveis desta 
linha que respeita a natureza e dá aquele toque de “estilo” made in 

Italy. 

A abordagem à natureza está patente também nas roupas feitas de 

algodão orgânico, ou seja, processadas com algodão “crescido” sem 
fertilizantes químicos e pesticidas. Este tema orgânico é muito 

querido para a Benetton, que está ativamente empenhada em reduzir 

o impacto da moda no equilíbrio da natureza, produzindo peças 
garantidas, perfeitas para a pele dos mais pequenos. Lindos os tops, 

calções e camisolas em jersey em tom esfumado ,de toque macio e 

confortável. A paleta sazonal é fresca, como um gelado glacé. 
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