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Carro que deu origem às linhas de montagem e ao crediário voltará às ruas no dia 16  
 
Há 100 anos, no dia 16 de junho de 1903, Henry Ford, com dez sócios e um capital de 
US$ 28 mil, abriu as portas, em Detroit, nos Estados Unidos, de um empreendimento 
que iria mudar a paisagem das ruas de todo o mundo: a Ford Motor Company. 
Engenheiro de formação, Ford iniciou carreira na empresa de iluminação de Thomas 
Edison, mas, apaixonado pelo setor de transportes, em 1896 desenvolveu um 
quadriciclo. Foi esse modelo que deu impulso para que conquistasse sócios e iniciasse 
o projeto da fábrica.  
 
Cinco anos depois, a Ford lançou no mercado o modelo que tornaria o automóvel um 
veículo popular: o Ford T. Também foi esse modelo que motivou o empresário a 
financiar carros, primeiro para os empregados e, depois, para os consumidores. Para 
atender os pedidos crescentes de Ford T, a empresa a acabou desenvolvendo as 
primeiras linhas de montagem, dando vida aos tempos modernos e ampliando a 
produção.  
 
Para comemorar a data, da mesma Ford de Detroit deixarão o pátio no próximo dia 16 
seis réplicas do Ford T-14 (de 1914), passearão pelas ruas e, depois, irão para 
museus. Dezenas de artesãos, segundo o gerente do projeto T-100, William Leland, 
estão se dedicando à fabricação do carro que também marcou a entrada em vigor do 
salário de US$ 5 por dia e a jornada semanal de 40 horas. De 1908 a 1927, a Ford 
produziu 15 milhões de carros do modelo T, com suas variações, incluindo os usados 
no comércio e na indústria, além dos conversíveis que fizeram sucesso em 1923. Só 
em 1914, quando lançou o carro com o qual revolucionou as vendas, 300 mil unidades 
foram produzidas. Também foi esse modelo que deu origem ao fordismo, das linhas de 
produção ao financiamento.  
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