
Ford Motor Company 



História. 

• Ford Motor Company foi fundada em 16 de 

junho de 1903 por Henry Ford e mais 11 

investidores na cidade de Detroit, estado 

americano de Michigan. 



• Em 1917, a empresa produziu seu 

primeiro caminhão, feito sob a 

carroceria do modelo T e batizado de 

Model TT, iniciando assim uma longa 

tradição da FORD no segmento de 

veículos de carga.  



Model TT da Ford. 



• Nesse mesmo ano, sendo Henry Ford filho de 
agricultor, compreendeu a necessidade e a 
utilidade de aplicar a tecnologia do 
automóvel ao processo da agricultura, 
criando juntamente com seu filho Edsel a 
Henry Ford & Son Corporation, destinada a 
conceber apenas tratores agrícolas. Ford não 
inventou o trator, assim como não inventara o 
automóvel, mas, tal como fizera com o 
veículo destinado a transportar pessoas, ele 
desenhou e produziu um trator acessível à 
maior parte dos agricultores, revolucionando 
a indústria do setor. 



• Em 1918, o seu trator agrícola começou a ser 
produzido em grande escala para dar resposta 
às urgentes necessidades da lavoura e, a 
pedido do Governo Britânico, os tratores 
começaram a sua rota ascendente para todo o 
mundo. Henry Ford comercializou o seu 
primeiro trator com o nome Fordson (uma 
associação do nome Henry Ford & Son 
Corporation. 

 



Fordson (1918) 



• A década de 60 foi marcada pelos sucessos da 
FORD nas competições automobilísticas, como 
em 1966, quando os modelos GT40 
conquistaram as três primeiras colocações na 
tradicional prova de Le Mans. No ano seguinte 
a empresa se estabeleceu na Europa, e em 
1972 abriu unidades no continente asiático. 
Nessa época a FORD começava a sedimentar 
as bases para ser um gigante global. 



GT40. 



O ícone. 

       O MUSTANG foi lançado oficialmente na Feira Mundial 
de Nova York no dia 17 de abril de 1964 e cativou o 
público norte-americano com um novo conceito de 
visual e potência a preço acessível. A inspiração para o 
nome veio do mais bem sucedido avião de caça dos 
Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, o P-51 
Mustang. Em 46 anos, completos no dia 17 de abril de 
2010, a FORD declarou que já vendeu mais de 9.1 
milhões de unidades e que o carro, em sua quinta 
geração, fez história. Ele foi idealizado por Lee Iacoca 
em 1960 que achou que um carro esportivo 
comportava bancos traseiros. Estava feita a revolução. 
A FORD esperava vender 100 mil unidades no primeiro 
ano. Vendeu 22 mil no primeiro dia, 1 milhão em 18 
meses e nunca mais deixaram de vender o ícone da 
indústria automobilística mundial.  





• O sucesso da primeira geração foi tão grande que 
inspirou a FORD a criar outras versões como a 
conversível e a fastback, além do tradicional cupê. O 
MUSTANG também foi um dos responsáveis pela 
popularização dos motores V6 e V8, até hoje os 
preferidos dos norte-americanos. Outro modelo 
clássico da série foi o Shelby GT-350, cuja potência 
passava dos 300 cv. Com o passar do tempo e uma 
série de modificações visuais, a versão original teve sua 
produção encerrada em 1973, abrindo espaço para a 
segunda geração.  
 



Conversível Tradicional Cupê. 



Produtos que produz. 

• Automóveis, caminhões e veículos comerciais  
 



Curiosidades. 

• Até 1908, a Ford utilizo 19 letras do alfabeto para 
nomear seus modelos e criações, sendo que 
alguns nem chegaram a ser lançados ao público. 

• O tempo de produção caiu de 12 horas para 
apenas uma hora e meia: maior oferta, menos 
preço, uma grade procura e lucros 
extraordinários. Henry Ford enriqueceu e pode 
erguer outras fábricas, inclusive em outros países. 

• Recentemente em 2010, a FORD descontinuou a 
marca Mercury, em mais uma medida para se 
tornar competitiva e mais lucrativa.  


