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OUR KIDS ROCK! 

 
Como são as crianças de hoje? Incrivelmente atentas, 

cresceram imbuídas do respeito pela ecologia, acostumadas 

a uma visão inclusiva da sociedade, com uma visão mais 
flexível do que as gerações que as precederam. Elas são o 

nosso futuro e a United Colors of Benetton sempre as 

homenageou com coleções que deixam todos felizes, pais e 

filhos.  
 

 

GIRL 
As meninas United Colors of Benetton serão as mulheres de 

amanhã, vesti-las e fazê-las sentirem-se seguras, amadas e 

respeitadas é uma responsabilidade importante e criativa. O 
próximo outono/inverno na Benetton é como uma grande festa de 

cores e estampados e fios preciosos, podendo escolher vários looks 

e brincar com os mesmos para mudar de cenário. Destaque para o 

estilo college que lembra os uniformes da Ivy League na versão 
infantil: aplicações em crochê, uso de fios glitter, cardigãs oversized 

e polo “rugby” curtos. Mistura de estampados florais, detalhes em 

pelo ecológico e saias plissadas com bordas às riscas. Em suma, o 
apelo colegial é remisturado aqui a um ritmo infantil com o uso de 

cores pastel como o creme e o rosa velho, cinza e azul.  

Como no filme de culto "O nosso amor de ontem", com Robert 

Redford e Barbra Streisand, eis outros looks de inspiração WASP: 
camisa maxi em bombazina, para usar com a calças largas também 

em veludo cotelet e camisolas com de fios de mil riscas coloridas ou 

vestidos de malha jacquard. Uma sensação de calor, de elegância 
desportiva, que combina facilmente com casacos em pelúcia. As 

meninas de hoje também estão ligadas, são nativas digitais, ouvem 

música, dançam no Tik Tok:  querem vestir como “adultas”, 
interpretando looks  desconstruídos, com referências ao Oriente, 

estampados “sakura” em calças e blusões de ganga. Ou usando o 

clássico xadrez escocês em versão creme, morango ou verde ácido. 

Adoram criar os seus próprios mini “esquadrões”, todos vestidos de 
igual, com blusões ecológicas, camisolas de manga morcego, 

leggings grafitados e sweatshirts com apliques de inscrições com  

lantejolas, minissaias  e sweatshrits curtas com capuz.  
E surge também uma proposta em color block, que combina um 

conceito natural e ecológico, com sweatshirts e camisolas feitas de 

algodão orgânico e blusões em poliéster reciclado. Porque os tons 
do arco-íris e o respeito pelos recursos são a base do estilo UCB. 

 

BOY 

Inspiração college também para os meninos, com uma bela mistura 
de exuberância e boas maneiras típicas da United Colors of 

Benetton: o blusão com fecho duplo assimétrico é um must-have 

com um capuz envolvente e um grande estampado nas mangas. Vai 
protegê-los fazendo-os sentir-se aventureiros, com as camisolas 



com capuz com aplicações bordadas e elementos de tecelagem e os 

clássicos polos de malha com gola e orlas às riscas, para momentos 
“estilo râguebi”. E quando quiserem brincar aos marinheiros que 

desafiam o inverno, eis o casaco de peluche com capuz maxi e bolso 

maxi nylon, para combinar com camisa larga de veludo cotelet, 
combinada com calças de bombazina e um pulôver com riscas 

degradé. Os meninos Benetton também vivem "online" e como toda 

"nova geração" querem diferenciar-se: adoram vestir-se com um 

visual urbano, com estampados e inscrições  manga, jappo e cortes 
desconstruídos, ou optam pela camisa xadrez de flanela, fios 

tingidos, para usar com sweatshirts com capuz e bolso marsúpio, 

com efeito manga dupla e estampada. Os jeans são essenciais e 
levemente desbotados e slim fit, de toque grunge. Os fatos de treino 

são em color block e combinados com casacos de penas com um 

toque ecológico e até os acessórios combinam: sapatilhas, gorros de 
lã, lenços para colecionar. 

Os mais pequenos da casa Benetton ficam irresistíveis com baby-

grows em jacquard reciclado com padrões de ursinhos e com 

pulôveres em forma de diamante. Tudo garantido pela Benetton: 
materiais de excelência, fios nobres, tecidos ecológicos, tudo 

certificado para estar em contacto com a pele dos mais pequenos. 
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