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Ford mostra linhas do novo Ka, que chega em abril
Subcompacto em sua origem, modelo se torna maior e mais equipado e passa a mirar Chevrolet Onix e Hyundai HB20 na faixa acima de R$ 30 mil
Thiago Lasco
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A Ford revelou o Ka Concept,
protótipo que dará origem a seu
próximo hatch compacto. É o
segundo carro global desenvolvidonocentrodedesigndamarca em Camaçari, na Bahia – o
primeiro foi o utilitário EcoSport,doqualonovoprojetoherda a plataforma. O lançamento
da versão definitiva do veículo

ocorrerá em abril de 2014.
ApesardonomeKa,oprotótiponãoéumaevoluçãodomodelo atual. O produto tem porte
maisavantajado doqueodoveículo que surgiu em 1997 como
um subcompacto. Além disso,
traz quatro portas – hoje, o carro tem apenas duas.
Diferentemente da geração
atual, a nova concorrerá com
modelos como HB20 e Onix.

“Osubcompacto funciona no
mercado europeu, mas não no
Brasil. Aqui, o carro de entrada
precisa servir como o único carro da família do consumidor”,
justifica o gerente de marketing
da Ford, Oswaldo Ramos. “No
Ka Concept, cabem todos. Há
também bom porta-malas”.
Ramos diz também que até o
nome é provisório. Só será definido após clínica com consumidores.Ka pode ser mantido. Porém,amontadoradescarta“ressuscitar” o nome Escort – um
rumor que circulava nos bastidores da indústria até então.
A tabela do modelo será posicionada logo abaixo da do Fiesta de nova geração e acima da
sugerida para o Fiesta Rocam.
Haverá motor 1.0 de três cilindros e, nas versões de topo, o 1.5
queequipaoirmãomaior.A versão sedã virá no fim de 2014.
Recheado. O novo compacto

Lateral. Cintura ascendente com vincos lembra a do Onix
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dotecnologiasdesegmentossuperiores. “Nosso mercado não
temmaisespaçoparacarros‘pelados’. Depois que o cliente
compraummodelocomar-condicionado e direção hidráulica,
não quer dar um passo para
trás”, diz Ramos.

Seguindo a mesma lógica, o
Fiesta Rocam passará a ser vendido, a partir de dezembro, apenas em versões completas, com
ar-condicionadoedireçãoassistida. Ele não deve ter sobrevida
longa – a Ford quer ter toda a
sua linha formada por modelos

globais em 2015, o que significa
uma sentença de morte para os
“antigos” Fiesta e Ka.
Nessecenário,com oKaConcept como novo carro de entrada da Ford, a marca não terá
maisnenhum modelopara afaixa abaixo de R$ 30 mil.
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Os destaques do Jornal
do Carro na internet
Fim de semana tem
os carros mais feios
do mundo, canções
‘motorizadas’ e vídeo
com máquinas alemãs
Qualéo carromaisfeiodo mundo? A equipe do jornaldocarro.
com.br elegeu os dez modelos
maisesquisitosdetodosostempos. A lista é uma das atrações
do portal neste final de semana.
Entre os destaques está o Juke,
crossover da Nissan.

Gosta de música e carros? Selecionamos um repertório de
canções relacionadas ao mundo automotivo. Tem Jimi Hendrix, com sua “Crosstown Traffic”, The Doors e Janis Joplin,
alémdesucessosdamúsicacontemporânea, como o hit “Royals”, da cantora Lord.
Volkswagen Golf GTi ou
avião de acrobacias? Em vídeo,
mostramos duas máquinas feitas pela engenharia alemã, uma
do ar e outra da terra. Para complementar, leia a avaliação do
hatch médio esportivo recémlançado pela VW.
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Juke.
Linhas
esquisitas
do Nissan
o colocam
na lista dos
‘feiosos’
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Confira galerias
e reportagens.
Veja os destaques
do fim de semana
www.jornaldocarro.com.br

Crosstown Traffic. Confira no site o clipe deste sucesso de Jimi Hendrix

