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Engenheiro Luc de Ferran volta à ativa 4 meses após anunciar aposentadoria na Ford  
 
Quatro meses após anunciar sua aposentadoria, o engenheiro Luc de Ferran, conhecido como o 
criador do Ford EcoSport, voltou à ativa.  
 
Ele assumiu ontem a direção industrial da fábrica de veículos Hyundai, da Caoa Montadora, em 
construção em Camaçari (BA). Será responsável por todo o projeto, da instalação ao 
desenvolvimento de fornecedores e produtos.  
 
A fábrica entrará em operação em 2005. O primeiro veículo a sair da linha de montagem é o 
minicaminhão Porter, desenvolvido pela coreana Hyundai e que será adaptado ao mercado 
brasileiro. O projeto vai consumir US$ 205 milhões, aporte que será bancado pela Caoa, do 
empresário brasileiro Carlos Alberto de Oliveira Andrade. O grupo é o maior revendedor de 
veículos Ford no País.  
 
Outros produtos já estão em fase de estudo. Serão produzidos com a marca Hyundai, que fez um 
contrato de seção de tecnologia à Caoa, que já representava a marca no País como importadora. 
"A contratação do Luc de Ferran mostra o cuidado com que estamos tratando do projeto", disse 
Andrade.  
 
O terreno, doado pelo governo estadual, está em fase de terraplenagem. Fica ao lado da área 
onde a Ford instalou a primeira montadora no Nordeste, em 2001. Com um sistema produtivo 
inovador, que levou fornecedores para dentro da fábrica, é uma das mais modernas da marca no 
mundo e foi projetada por Ferran, que trabalhou na Ford durante 38 anos.  
 
Quando anunciou sua aposentadoria em agosto, aos 60 anos, ele abriu uma empresa de 
consultoria e esperava dedicar-se mais à família, porém não resistiu ao convite para desenvolver 
mais uma fábrica.  
 
Será sua quarta cria. Além da Ford Camaçari, projetou a fábrica de caminhões da marca no bairro 
do Ipiranga (SP) e, depois, no ABC paulista. Também participou do desenvolvimento de modelos 
como Escort, Del Rey e Pampa. Mas considera o EcoSport, lançado neste ano, seu 'xodó'. O 
modelo foi totalmente desenvolvido no Brasil e é sucesso de vendas. 
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