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Chuva de prémios internacionais para a Abarth  
 
 

• Abarth conquista o primeiro lugar em três categorias no concurso “Best Brands”,  

levado a cabo pela revista alemã AUTO BILD, pelo design do 595 e do 695.  

• Leitores da publicação MOTORSPORT AKTUELL homenageiam o Abarth 595 e o 

Abarth 695. 

• Vitórias na Eslovénia e na Hungria no concurso internacional “Best Cars 2020”. 

 

A chuva de prémios conquistada pela Abarth no início de 2020 confirmou o grande entusiasmo 

pela marca do Escorpião, que celebrou o seu 70.º aniversário no ano transato. A Abarth triunfou 

nos concursos realizados por duas prestigiadas revistas alemãs da especialidade, sem esquecer 

as vitórias alcançadas na Hungria e na Eslovénia em fevereiro, no âmbito do projeto 

internacional "Best Cars 2020". 

 

Primeiro, o design da Abarth conquistou os três lugares cimeiros noutras tantas categorias do 

concurso “Best Brands 2020”, promovido pela revista da especialidade AUTO BILD. Os leitores 

da referida publicação atribuíram o primeiro lugar à Abarth pelo melhor design e, pelo terceiro 

ano consecutivo, consideraram o design da Abarth o melhor também nas categorias “viaturas 

citadinas” e “descapotáveis”.  

 

“Os leitores da AUTO BILD estão muito entusiasmados com os Abarth 595/695 e com o Abarth 

124 Spider, como demonstram estas três novas vitórias nas categorias de design do concurso 

‘Best Brands’”, comentou Luca Napolitano, Responsável EMEA das marcas Fiat e Abarth. “Este 

prémio é um importante reconhecimento e faz-nos sentir muito orgulhosos, confirmando o 

valor da nossa estratégia de dedicar particular atenção à exclusividade do design de todos os 

modelos, além de representar, mais uma vez, a ligação que a Abarth criou ao longo do tempo 

com os leitores germânicos e com a Alemanha, um dos principais mercados para a nossa Marca, 

onde a tendência de crescimento das vendas no início de 2020 aponta para a continuação do 

recorde alcançado no último ano.” 

 

Este foi o nono concurso “Best Brands", organizado pela AUTO BILD. Foi pedido aos leitores da 

revista em papel e da edição on-line que justificassem a sua decisão de compra numa série de 
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setores, incluindo automóveis, acessórios, peças de substituição e serviços. Na categoria 

“automóveis”, foram selecionadas 37 grandes marcas, divididas em 14 classes, que iam dos 

veículos compactos aos SUV. No total, foram mais de 57.000 participantes. 

 

Os leitores da publicação MOTORSPORT AKTUELL também expressaram o seu voto, distinguindo 

o Abarth 595 e o Abarth 695 com uma vitória esmagadora na categoria “Racer of the Year”, na 

eleição dos melhores automóveis e pilotos na época de 2019. Com 64,2% dos votos, os Abarth 

595/695 arrebataram o primeiro lugar na categoria “Minicar”. A MOTORSPORT AKTUELL 

submeteu a concurso um total de 67 modelos em cinco categorias, além de 135 pilotos de nove 

disciplinas. 

 

Os modelos Abarth 595 e Abarth 695 conquistaram os votos dos leitores alemães, austríacos e 

suíços da MOTORSPORT AKTUELL, que decidiram premiar a estratégia da Abarth de empenho 

no desporto motorizado, com o objetivo de transportar para a produção em série soluções 

tecnológicas originalmente projetadas para a competição. A transferência de tecnologia 

contribuiu para o desenvolvimento do Abarth 595 e das suas cinco versões, com níveis de 

potência que vão de 145 cv a 180 cv. O Abarth 695 é reservado a séries especiais, tendo o Abarth 

695 70° Anniversario sido lançado para comemorar os 70 anos da marca de culto italiana. O 

modelo, com produção limitada a apenas 1949 unidades – como forma de celebrar o ano da 

fundação da Abarth –, distingue-se pelo “Spoiler ad Assetto Variabile”, posto à prova pelos 

engenheiros da Abarth no túnel de vento da FCA em Orbassano, próximo de Turim, para 

aumentar a aderência ao piso e a estabilidade em trajetos mistos percorridos a alta velocidade. 

Em suma, a performance da viatura foi otimizada.  

 

Por fim, mas não menos importante, em fevereiro, os modelos do Escorpião conquistaram ainda 

prestigiantes prémios na Eslovénia e na Hungria na edição local do concurso "Best Cars 2020” – 

projeto internacional criado pela revista alemã “Auto Motor und Sport” que inclui 21 órgãos de 

comunicação especializados de 17 países. Em concreto, a revista eslovena “Avto Magazin” 

outorgou aos Abarth 595/695 o título de "Best Cars 2020" na categoria "Mini Cars", enquanto a 

revista húngara e o website vezess.hu conferiram um hat-trick de prémios à marca do Escorpião. 

 

Porto Salvo, 2 de abril de 2020 
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Para mais informações, contactar: 

Sara Bravo 

Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Jeep & Fiat Professional 

Public Relations Director 

  

Office: +351 21 412 55 33 

Mobile: +351 91 878 35 62 

Email: sara.bravo@fcagroup.com 

 

 


