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Traduzir sua personalidade através do seu estilo é 
uma marca que se constrói a cada dia. Afinal, rou-
pas e acessórios são um dos principais elemen-
tos responsáveis pela comunicação não verbal 
da sua personalidade. Despojado, elegante, clás-
sico, ousado ou casual, seu estilo diz muito sobre 
sua personalidade e reforça o que você quer falar 
ao mundo. A Usted é uma marca que vai acom-
panhar seu ritmo de vida, independente de como 

ele seja. Vamos juntos?
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pólo: Up0060 | calça: 12840

Usted: Timur Tavares | Marketing: albino Freaza, Claudinei Yama-
CiTa, diego magalhães, naTália souza | Criação: CleirTon lima, 
raFael Cardoso | direção de arte: diego magalhães | fotografia: 
luiz morais | trat. de iMagens: Claudinei YamaCiTa, albino Freaza 
| estilo: CleirTon lima, julie gadelha, marCos marla | assistente 
de estilo: gleiCilene araújo | MaqUiageM: silvana braga | textos: 
diego magalhães | prodUção exeCUtiva: albino Freaza, naTália 
souza | revisão final: diego magalhães, Claudinei YamaCiTa | 
modelos: erasmo viana, eriCk kelvin, rodrigo oliveira | agrade-

CiMentos: raphael sTeFFens, Chilli beans.
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pólo: Up0071
Calça: 12858

pólo: up0064
Calça: 12868

pólo: up0079
Calça: 12864
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pólo: up0059
Bermuda: 118169

pólo: up0067
Calça: 12856

pólo: up0051
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t-shirt: ut0070
Calça: 12840

maxi t-shirt

A Maxi T-shirt nasceu referenciada no estilo hip-hop/skatista 
e acabou virando uma tendência entre os homens. Por ter 

um comprimento maior que a t-shirt tradicional, são perfeitas 
para diferenciar os looks casuais. 

t-shirt: ut0077
Calça: 12840
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Camisa: UC2585
Calça: 12587 t-shirt: ut0078

Calça: 12868t-shirt: ut0056
Calça: 12868

Pólo: up0069
Calça: 12857

pólo: up0053
Bermuda: 118177
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t-shirt: Ut0064

t-shirt: Ut0075
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pólo: up0055
Bermuda: 118172

pólo: up0080
Bermuda: 118176

pólo: up0054
Bermuda: 118172

pólo: up0021
Calça: 12859
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Regata: ur0014
Calça: 12858

street

O street style Usted vem cheio de versatilidade e com peças 
que prezam pelo conforto aliado a informações de moda. 

Inspirador e cheio de referências urbanas, o estilo é uma boa 
pedida para diversas ocasiões: cinema, balada ou barzinho.

camisa: um0009
Short:us0010
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pólo: up0072
Calça: 12867Camisa: Um0007

Calça: 12860
pólo: up0046

Bermuda: 118169

t-shirt: ut0074
Calça: 12864
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regata: ur0015
Bermuda: 118172

regata: ur0010
Bermuda: 118178

regata: ur0017
short: us0008
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pólo: up0075
calça: 12867

Pontilhismo

O pontilhismo consiste em utilizar pontos ou pequenas 
manchas para formar imagens. A técnica foi usada para criar 

estampas com efeitos diferenciados em pólos, t-shirts e 
bermudas.  
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t-shirt: ut0081
Calça: 12867

t-shirt: ut0067
Bermuda: 118178

t-shirt: ut0082
Bermuda: 118171

t-shirt: ut0054
calça: 12859
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pólo: UP0068
Bermuda: 118169

pólo: UP0068
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Calça: 118172

Jeans

Conhecido pelo caimento e ajuste impecável, o Jeans 
Usted também traz lavagens diferenciadas com técnicas 

de contrastes entre escuro e desbotado, além de lavagens 
mais discretas que vão do social à balada com a mesma 

desenvoltura. 

Calça: 12858
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t-shirt: ut0055
calça: 12860

t-shirt: ut0080
calça: 12858

Camisa: UC2585
calça: 12548

t-shirt: ut0062
BErmuda: 118184
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pólo: up0064
Bermuda: 118169

regata: ur0016
calça: 12867
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pólo: up0070
Bermuda: 118154

pólo: up0073
calça: 12860

pólo: up0076
Calça: 12864
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t-shirt: ut0063
Bermuda: 118173

t-shirt: ut0065
calça: 12857

t-shirt: ut0053
Bermuda: 118175

t-shirt: ut0072
Bermuda: 118184
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Caveirismo

Repaginadas, as caveiras aparecem na coleção de verão 
Usted dando graça e modernidade a algumas estampas. 

Aplicadas com mesclas de padrões florais e efeitos de cores, 
a tendência molda-se ao estilo casual. 

t-shirt: ut0073
Calça: 12864

t-shirt: ut0069
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regata: ur0018
Bermuda: 118175

t-shirt: ut0052
Short: us0007
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t-shirt: ut0060
Bermuda: 118169

t-shirt: ut0061
Bermuda: 118172

pólo: up0056
calça: 12858

t-shirt: ut0076
Bermuda: 118174
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pólo: up0066

floral com listras

Mixar estampas é uma das sensações da estação, por isso 
misturamos o floral com o listrado dando um toque moderno 

que é capaz de deixar seus looks bonitos e estilosos.

short: us0009
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pólo: up0073 | calça: 12856 pólo: up0069| calça: 12858 | Cinto: cin65030009
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pólo: up0062 | Bermuda: 118172

camisa: um0008
calça: 12859

pólo: up0065
calça: 12868
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saber qUe fazeMos 
parte da sUa história 
é o qUe nos inspira e 
por isso nos reinven-
taMos a Cada Coleção. 
a Usted, assiM CoMo 
voCê, é dinâMiCaMen-
te úniCa. para Conti-
nUar nosso papo, é só 
nos segUir nas redes 

soCiais. 

t-shirt: ut0058
calça: 12872
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Conecte-se com a gente e fique sabendo primeiro 
de tudo o que acontece no nosso mundo. Acesse 
pelo computador, celular ou tablet

WEB DESIGN A WA RD S

Todos os dias temos histórias novas para te contar 
com bons exemplos de como a Usted pode te 
acompanhar. Curta a nossa página no facebook.

Pelo Instagram mostramos como a Usted pode 
te ajudar a fazer do seu jeito. Siga @UseUsted e 
acompanhe nossas histórias visuais.

Veja no Youtube nossas produções audiovisuais. 
Assine o nosso canal.
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