
 

Zero estrela para o Ford Ka no último teste de batida do Latin NCAP 
 
A sexta série de resultados de 2017 do Programa de Avaliação de Veículos Novos para a América Latina 
e o Caribe, o Latin NCAP, foi apresentada hoje com um resultado extremadamente desapontador para 
o Ford Ka. Nos últimos testes, o Ka ofereceu um rendimento particularmente baixo a respeito da 
proteção no impacto lateral, motivo principal da baixa qualificação de estrelas conforme protocolos de 
avaliação do Latin NCAP vigentes desde 2016 em diante. 
 
O Ford Ka, terceiro veículo mais vendido no Brasil, produzido também no Brasil, ganhou zero estrela no 
tocante à Proteção do Ocupante Adulto e três estrelas para a Proteção do Ocupante Infantil. O modelo 
foi originalmente avaliado em um impacto frontal em 2015, conseguindo quatro estrelas para o ocupante 
adulto. O Latin NCAP fez o teste de impacto lateral visando estimar o resultado de acordo com os novos 
protocolos de avaliação (2016). O Ka apresentou um desempenho pobre no teste de impacto lateral, 
mostrando níveis altos de lesões no peito do ocupante adulto, penetração profunda do pilar B no 
habitáculo e abertura da porta. O Ka não proporciona dispositivos de absorção de energia de impacto 
lateral em sua estrutura nem no painel interior nas portas. Levando em conta os resultados dos testes, o 
Ka não foi aprovado conforme a norma básica de proteção contra impactos laterais das Nações Unidas 
(UN95), obrigatória na Europa desde 1995. 
 
A proteção infantil foi aceitável no teste de batida. Contudo, o modelo não oferece cintos de três pontos 
em todas as posições, a sinalização de ancoragens ISOFIX é deficiente e não conta com a possibilidade de 
desligar o airbag do passageiro na hora de instalar um Sistema de Retenção Infantil (SRI) olhando para 
trás, motivos adicionais para a redução da pontuação. A porta traseira direita foi aberta no teste de 
impacto lateral, expondo os passageiros crianças a riscos maiores. 
 
O resultado do Ford Ka e válido, também, para o modelo Ford Figo/Aspire comercializado no México, 
na Costa Rica, em O Salvador, na Guatemala, em Honduras, na Nicarágua e no Panamá. 
 

 
 
Alejandro Furas, Secretário Geral do Latin NCAP, disse: 
"Estamos surpresos de que, mais uma vez, um fabricante tão importante como a Ford venda um carro zero 
estrela na América Latina, que, inclusive, falharia nos testes básicos da norma de proteção contra impactos 
laterais da ONU. Os compradores de automóveis merecemos muito mais que esse resultado inferior ao 
padrão mundial da parte das companhias que sabem, bem ao certo, como produzir automóveis bem mais 
seguros. Esse resultado ruim deveria servir como uma lição para os governos de toda a região, já que 
alguns fabricantes ainda não conseguem proporcionar níveis mínimos de segurança voluntariamente. 
Portanto, o Latin NCAP faz questão de solicitar a todos os governos da América Latina a adoptar, de forma 
urgente, a certificação padrão do teste de batida frontal e lateral da ONU e que, enquanto isso, os testes 
do Latin NCAP sejam obrigatórios para todos os carros. Com isso, todos os consumidores terão informação 
clara sobre a segurança oferecida pelo veículo que desejem comprar". 
 

http://www.latinncap.com/
https://youtu.be/a6AC2eoF0xI


 

Ricardo Morales Rubio, Presidente da Comissão Diretiva do Latin NCAP, disse: 
"A falta de interesse na segurança por parte de alguns fabricantes em seu afã de vender mais unidades é 
inaceitável e deve parar. É necessário, de forma urgente, contar com ações comprometidas por parte dos 
governos para eliminar o flagelo dos carros zero estrela da região. Sem as regulamentações adequadas, 
os fabricantes podem vender veículos inseguros que não poderiam vender na Europa, na Austrália, no 
Japão ou na América do Norte. O Latin NCAP considera que esse comportamento demonstra uma falha 
grave quanto à responsabilidade social corporativa das empresas”. 
 
Kelly Henning, Diretora da Saúde Pública do Bloomberg Pilanthropies, disse: 
"Na Bloomberg Philanthropies, investimos nas estratégias para reduzir as mortes causadas por acidentes 
de trânsito, e uma das estratégias para consegui-lo é melhorar a segurança dos veículos. É desapontador 
comprovar que ainda há muitos carros zero estrela vendidos nos países de baixa e média renda, incluído 
esse modelo atualmente disponível na América Latina e no Caribe. Solicitamos a todas as companhias 
automotivas a aplicarem imediatamente os padrões de segurança da ONU em seus modelos em todos os 
países, não apenas nos de alta renda". 
 
O Latin NCAP anuncia que os próximos resultados serão apresentados no mês de novembro. 
 

Ford Ka 
Teste de colisão. Relatório completo 
Descarregue o vídeo do teste de colisão  
Descarregue imagens do teste de colisão  
 

 
 
Acerca do Latin NCAP 
O Programa de Avaliação de Carros Novos para a América e o Caribe (Latin NCAP) foi lançado em 2010 
para desenvolver um sistema regional independente de testes de colisão de veículos e de qualificação de 
segurança na região. O Latin NCAP replica programas de testes similares aos desenvolvidos nos últimos 
trinta anos na América do Norte, na Europa, na Ásia e na Austrália, demonstrando ser muito eficazes no 
progresso da segurança dos carros. Desde 2010, o Latin NCAP vem publicando os resultados de mais de 
80 veículos, em oito fases de teste. 
  
O Latin NCAP agradece o apoio recebido do Global New Car Assessment Programme (Global NCAP), do 
International Consumer Research and Testing (ICRT), da Fundação FIA, do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) e da Bloomberg Philanthropies Global Road Safety Initiative. 
  
O Latin NCAP é membro associado do Global NCAP e apoia o Decênio de Ação das Nações Unidas para a 
Segurança Viária 2011-2020, especialmente o pilar referido ao veículo do Plano Mundial e à iniciativa Stop 
the Crash. 
  
Mais informações em www.latinncap.com  
 
#LatinNCAP / #CarrosMaisSeguros 
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