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Negócios Smartphones
Brasil é palco para
lançamento global da
Motorola. Pág. B15

Depois de vender no Brasil,
por mais de 90 anos, auto-
móveis projetados por norte-
americanos, a Ford anun-
ciou em janeiro de 2012 que
engenheiros brasileiros de-
senvolveram o primeiro mo-
delo da empresa no País:
uma nova versão do EcoS-
port. O plano era vender o
carro em mais de cem paí-
ses, com prioridade para os
emergentes.

A montadora apresentou
o modelo em eventos simul-
tâneos no Brasil e na Índia,
após três anos e meio de tra-
balho de mais de 1,2 mil en-
genheiros e profissionais de
design que trabalham na fá-
brica de Camaçari (BA). O
projeto de uma versão do
EcoSport desenvolvido no
Brasil começou antes mes-
mo da quebra do banco de
investimento Lehman Bro-
thers em 2008.

“Esperamos que o novo
Ka tenha o mesmo sucesso
obtido pelo EcoSport no
mundo. Ele também foi de-
senvolvido no Brasil e tem
feito muito sucesso em paí-
ses como Índia e China. Em
breve, será lançado na Rús-
sia e em outros mercados
europeus”, disse Matt
O’Leary, diretor de desen-
volvimento de produto da
Ford na América do Sul.

Carro ganha
itens de modelos
mais caros

PARA LEMBRAR

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Evento. Bill Ford, bisneto do fundador Henry Ford, veio ao País para lançar o Ka Concept

Ford lança modelo mundial criado em
Camaçari para mercados emergentes

CAMAÇARI

Apesar de o modelo sedã do “no-
vo Ka” já ter sido flagrado em
testes nos Estados Unidos, ape-
nas o design da versão hatch do
veículo foi apresentado. O novo
Ka ganhou desenho externo
que se parece bastante com os
modelos mais caros da marca,
como o Fusion e o New Fiesta.

Além da grade frontal mais
moderna, outras característi-
cas comuns aos demais mode-
los da marca – como os faróis
que avançam pelas laterais do
veículo – dão um ar mais robus-
to ao modelo de entrada da
Ford, cuja primeira versão foi
lançada no Brasil há 16 anos.

“Priorizamos as linhas lim-
pas e fluidas, mas marcantes e

profundas, no novo carro, para
passar a ideia de musculatura,
robustez”, disse ontem o chefe
de design da Ford na América
do Sul, João Carlos Ramos, du-
rante a apresentação do mode-
lo em Camaçari.

De acordo com o executivo, o
modelo foi desenvolvido com a

meta de proporcionar mais con-
forto e visão externa ao passa-
geiro sem passar a impressão de
que o carro é frágil.

Ramos afirmou que o Ka Con-
cept terá mais espaço interno e
melhor aproveitamento de
combustível do que a versão
atual do automóvel. / T.D.

Tiago Décimo / CAMAÇARI, BA

Após meses de especulação, a
Ford apresentou, no comple-
xo industrial da montadora
em Camaçari, região metro-
politana de Salvador, as li-
nhas de seu novo carro glo-
bal, um compacto que substi-
tuirá o Ford Ka a partir do
ano que vem.

“Este é o segundo produto
global da Ford vindo do Brasil e
virão outros”, disse Bill Ford,
bisneto do fundador Henry
Ford e atual presidente do con-
selho mundial da marca, que
veio ao Brasil para o evento. “O
melhor ainda está por vir”,
acrescentou o executivo. O pri-
meiro modelo mundial desen-
volvido e fabricado em Camaça-
ri foi a nova geração do EcoS-
port, lançada no ano passado.

Chamado de Ka Concept na
apresentação, o veículo ainda
não tem o nome comercial defi-
nido e deve estrear no mercado
no primeiro semestre de 2014.
O modelo ocupará um segmen-
to acima do disputado pela
atual versão do Ka. “Ele ficará
posicionado imediatamente
abaixo do New Fiesta (cujo pre-
ço inicial é de R$ 39 mil)”, conta
o gerente-geral de marketing da
empresa, Oswaldo Ramos. “No
mercado brasileiro, ele vai com-
petir com Gol, Palio, Onix e HB
20, principalmente nas opções
1.0 desses carros.”

Para atingir o objetivo, o car-
ro cresceu. As dimensões não
foram divulgadas, mas o “novo
Ka” passa a ter cinco portas e

será fabricado na mesma plata-
forma das novas gerações do
Fiesta e do Ecosport, com entre-
eixos semelhante. Além disso, o
veículo dará mais “mimos” aos
consumidores.

“Será um carro de classe mun-
dial, com maior espaço interno,
para cinco pessoas, com o me-
lhor sistema de ar-condiciona-
do do segmento e que poderá
ser equipado com o Sync (siste-
ma multimídia que equipa car-
ros de categorias mais altas da
montadora)”, afirmou o dire-
tor de desenvolvimento de pro-
duto da Ford na América do Sul,
Matt O’Leary.

“Ainda não vamos dar deta-
lhes, mas será o melhor da cate-
goria em termos como qualida-
de, segurança, desempenho e
consumo de combustível”, dis-
se o presidente da Ford Ameri-
cas, Joseph Hinrichs, durante a
apresentação do novo modelo.

Motor. A gama de motores que
equipará o veículo também não
foi divulgada, mas pelo menos
um deles será fabricado na plan-
ta de Camaçari, a partir do ano
que vem. Rumores não confir-
mados – nem desmentidos – pe-
la direção da empresa indicam
que se trata de um novo propul-
sor 1.0, com três cilindros.

“Será um motor completa-
mente novo, que vai inaugurar
um novo patamar para o seg-
mento”, limita-se a dizer Hin-
richs. Especula-se também que
o Sigma 1.5, que equipa o New
Fiesta, possa ser usado nas ver-
sões mais caras.

Segundo os executivos da
companhia, a nova fábrica de
motores que a Ford está insta-
lando no complexo da empresa
em Camaçari deve começar a

produzir até a metade do ano
que vem. Será concluída na mes-
ma época da ampliação da linha
de montagem da empresa, que
terá a capacidade de produção
aumentada de 250 mil veículos
por ano para 300 mil.

Os projetos, que vão consu-
mir cerca de R$ 2 bilhões, inte-
gram o plano de investimentos
da montadora para o País, de R$
4,5 bilhões entre 2011 e 2015,
dos quais R$ 2,8 bilhões na uni-
dade baiana.

Herdeiro. A presença de Bill
Ford no lançamento do concei-

to sinaliza a importância do pro-
jeto para a empresa. É a segun-
da vez que o presidente do con-
selho da Ford visita uma unida-
de brasileira. A primeira coinci-
diu com o lançamento da pri-
meira geração do Ka, em 1997.

“Os carros compactos repre-
sentam 60% do mercado global
de automóveis. Este é um proje-
to de grande relevância para a
Ford”, disse O’Leary. “As proje-
ções indicam um crescimento
desse segmento em 35% entre
2012 e 2017, quando devem ser
vendidos 6,2 milhões de veícu-
los por ano dessa faixa.”

Compacto global. O Ka Concept é o segundo produto global desenvolvido no País pela montadora, que lançou no ano passado
o novo EcoSport; o modelo, que deve chegar ao mercado no primeiro semestre de 2014, vai brigar com Palio, Gol, Onix e HB20

Maior. Novo Ka deverá transportar até cinco passageiros
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• Loteamento fechado
• terrenos a partir de 1.000 m
• vaga náutica privativa

• desde R$ 230.000,00
em condições excepcionais.

• Loteamento fechado
• terrenos a partir de 1.000 m
• vaga náutica privativa

• desde R$ 230.000,00
em condições excepcionais.

c
o

m
u

n
i

c
a

ç
ã

o

to
uc
h

1

AVALIAÇÕES DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS,
DE ATIVOS INDUSTRIAIS E DE EMPRESAS

Deseja conhecer o real valor de mercado de seu patrimônio?
Para avaliar com total isenção, independência, competência e
qualidade, consulte-nos!

Tel . 11 3665-1590 1590 — 3663-01443663-0144
Rua Minas Gerais, 80 - Higienópolis - São Paulo-SP - 01244-010 │ www.embraesp.com.br │ E-mail: embraesp@embraesp.com.br

Há 40 anos desenvolvendo avaliações
em todo território nacional

● Investimentos

R$ 4,5 bi
é o plano de investimentos da
Ford de 2011 a 2014

R$ 2,8 bi
serão aplicados na Bahia
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 14 nov. 2013, Economia & Negócios, p. B13.




