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A MODERN VISION FOR EVERYBODY 

 
Um O/I prático e confortável, de beleza democrática. 

Concebido com formas e materiais de toque casual e 

desportivo: malhas oversized ou com acabamentos refinados, 
misturas infinitas de sweatshirts e calças de fato de treino - 

máxi, com cordão ou cintura subida - o guarda-roupa UCB 

tem um forte estilo fácil, ecológico e urbano, inspirada nas 

muitas facetas da moda atual. Das tendências TikTok, às 
tendências do Instagram, das ideias de street style às 

escolhas mais clássicas, eis  todas as grandes tendências 

globais que remetem para um novo conceito de vestir. Ágil, 
cosmopolita, inclusiva e sem idade: uma mistura precisa de 

ideias que está no ADN desta marca desde a sua criação. 

 
 

SENHORA 

Contemporâneo, fácil, colorido: o estilo UCB para este O / I 22-23 

foi concebido para as mulheres de hoje e para atender às suas 
necessidades. A roupa de dia para o escritório ou para lazer é 

colorida com estampados jacquard que refletem padrões de papel 

de parede inspirados nos anos 70, linhas flamejantes, padrões 
geométricos. Espírito livre, mas com classe, a mulher UCB veste, 

camisolas e t-shirts em algodão ecológico, vestidos em viscose 

sustentável, casacos acolchoados e calças em poliéster reciclado: a 

Benetton aderiu há muito a cuidadosos padrões de qualidade, 
usando algodão orgânico de cadeias de abastecimento certificadas, 

valoriza os tecidos com pelo menos 20% de poliéster reciclado e 

utiliza sistemas de certificação que garantem a qualidade em todo o 
processo de produção. Inspirados na arte temos os estampados que 

lembram o guaches animados a meio caminho entre David Hockney 

e Matisse: looks perfeitos para misturar com jeans ou calças largas 
estilo marinheiro, cintura alta e fluida, ou ainda com calças de fato 

de treino e tops de jersey confortáveis. Uma atitude descontraída 

que também pode ser vista em vestidos chiques e longos e fatos de 

duas peças. Esta é uma moda animada pela sua elegância simples: 
detalhes e linhas depuradas, com cores bonitas -  branco giz, 

mostarda e vermelhos vivos - cortes oblíquos e frisados aqui e ali 

Estes looks combinam com agasalhos de diferentes pesos e formas, 
desde o casaco XL em pelúcia falsa, até a jaqueta de pele de 

carneiro eco com efeito nuvem, casacos em versão curta ou 

comprida, feitos de plástico reciclado com tecnologia Thermore (um 
acolchoamento sustentável porque é 100% livre de produtos 

animais e feito de  plástico reciclado) ou plumas reais recicladas. 
Casacos wrap-around em forma de ovo ou caídos,  envolventes e 

coccon em lã tingida com fios, são - juntamente com as malhas - 
outro ponto forte da marca de Treviso: como todos os anos, a 

proposta O/I da UCB é o resultado da sua mestria nas malhas. A 

experiência dos artesãos da UCB combinada com um legado 
praticamente infinito de modelos, processos, pontos, fios, cores, 



tonalidades, para criar pulôveres e swearshirts feitos para ficar. Dos 

modelos de ponto Aran, aos fios de mouliné, dos trabalhos com fios 
estampados sombreados, aos jogos de tranças e misturas de cores 

do arco-íris, até às sweatshirts românticas em jacquard pastel ou 

efeitos de renda color block. Na prática, com a Benetton pode usar 
uma sweatshirts por dia, para cada dia da estação mais fria. Esta 

filosofia suave é combinada com jeans para todos os tamanhos, 

gostos e ocasiões: de cintura alta, elásticos, largos, desbotados, 

com rasgões, largos, estilo tomboy, anos 80 com perna redonda, 
formato cenoura, estreitos, 5 bolsos: os jeans são obrigatórios nesta 

estação para usar também em versão all-over com camisas 

“cowboy”, ou com blusões tingidos com fio efeito jeans revestimento 
interno eco shearling. Para completar o look, uma série de 

acessórios intercambiáveis e contemporâneos: do passa-montanhas 

aos ténis compensados, das botas de montanha em couro 
verdadeiro aos casacos com bolsos com efeito blusão de penas. 

Every day is a Benetton day! 

 

HOMEM 
A nova identidade do homem UCB é a de um homem moderno, 

atento à natureza, sem medo de ser romântico. Um viajante da 

alma e do mundo. Não tem idade e proveniência definidas: as 
referências do seu estilo são um fluxo de encontros, memórias, 

cuidados indumentários, remisturados com formas geométricas e 

lineares, graffitis urbanos. Os tecidos que adora são clássicos, 
técnicos, inteligentes e ecológicos - desde as peças de culto do 

workwear, os casacos sem forro, as camisolas desbotadas em jersey 

pesado, as calças chino para usar no dia-a-dia, aos anoraques, 

minimalistas, em muitas variações de cores brilhantes. Clássico com 
um toque, um must-have é o casaco estilo marinheiro, em tecido de 

lã, a peça ideal para a meia-estação. A UCB também revisita o estilo 

college em peças de alfaiataria - um grande clássico da moda 
masculina - com detalhes contrastantes nos máxi cardigans, culto 

da temporada, ou em camisolas e sweatshirts em pura lã virgem 

com aplicações XL e casacos estilo universitário. Verde garrafa, azul, 

bordeaux são as cores do seu guarda-roupa: um exemplo italiano 
de sobriedade contemporânea. O inverno da UCB é suave e quente 

como sempre, com uma gama de roupas ousadas e atuais: desde 

blusões em penas verdadeiras de ganso recicladas até blusões fofo 
em Thermore, em plástico reaproveitado. Por baixo do casaco, 

camisolas de mistura de caxemira, gola alta estruturada, pulôver 

em malha mouliné com canelado inglês. Os fios de lã são revisitados 
com um toque retro, mas nunca nostálgico, e destacam-se com 

estampado xadrez em casacos de lã, ou em blusas com decote em V 

com padrões gravata, requintadamente anos 70. Com a camisa de 

ganga azul escura e calça chino tingida obtém-se a combinação 
ideal. Com a UCB, em suma, é fácil vestir bem. Também para este 

ano, a componente de inspiração desportiva está em alta, pois a 

ideia é a de um visual dinâmico e urbano. As sweatshirts com capuz 
em algodão escovado com estampados abstratos, em cores de 

charme campestre que se misturam com peças “rugby” em paletas 

de cor irresistíveis. As sweatshirts às riscas e os polos são usadas 
com calças de fato de treino  de modelagem composta, ou com 



jeans em formato de cenoura com cintura levemente alta, também 

de inspiração vintage. Porque esse é o ADN da Benetton: 
versatilidade, cores típicas desta casa, qualidade, imagem incisiva. 

Uma linguagem clara que reflete a personalidade de uma das 

marcas mais icónicas de todos os tempos, onde o logótipo, a cor e a 
imagem são parte integrante de uma mensagem que não conhece 

idade. 
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