
 

1

Estudiant:  Víctor Ortiz Malagon 

Titulació: GDDTC 

Títol de Treball Final de Grau: Rebranding Ford 

Director/a: Ferran Lega Lladós 

Presentació 

Mes: Juny

Any: 2022



Agraïments 
En primer lloc, voldria agrair la col·laboració del meu treball final de grau Ferran Lega, per 

la seva ajuda i l’interès demostrat que ha fet possible tirar endavant el treball. 

Tanmateix, també volia agrair a totes aquelles persones que m’han anat aconsellant al 

llarg del procés de treball. 

2



Index 

1. Index de figures i taules  ...............................................................................................4

2. Objectius  ..........................................................................................................................6

3. Resum i introducció  .......................................................................................................6

4. Context general  ...............................................................................................................7

4.1 Contextualització  ........................................................................................................7

4.2 Ford en l’actualitat  ......................................................................................................8

5. Estudi imatge corporativa actual Ford Motor Company  ...........................................11

5.1 Emblemes històrics de la marca  ...............................................................................11

5.2 Guia d’estils  ..............................................................................................................14

5.3 El no de Henry Ford II a Paul Rand  ..........................................................................20

6. Casos reals de rebranding ja existents en el sector  .................................................23

7. Elaboració de la guia d’estils  .......................................................................................27

7.1 Introducció a la guia d’estils  ......................................................................................27

7.2 Intencions de la guia d’estils  .....................................................................................27

7.3 Resum de continguts  .................................................................................................28

7.4 Disseny del nou logotip  .............................................................................................38

7.4.1 Resultats finals  ..................................................................................................38

7.4.2 Construcció  ........................................................................................................39

7.4.3 Eslògan  ..............................................................................................................39

7.4.4 Marques de servei  .............................................................................................40

7.4.5 Variacions de color  ............................................................................................41

7.4.6 Marques de localització  .....................................................................................41

7.4.7 Zona de respecte  ...............................................................................................42

7.4.8 Control del fons  .................................................................................................43

7.4.9 Col·locacions  .....................................................................................................43

8. Conclusions  ..................................................................................................................48

9. Recursos web i bibliografia .........................................................................................49

3



1. Index de figures i taules 
Figures:

Figura 1. Ursula von der Leyen i Paolo Gentiloni presentant “Fit for 55”. 
Figura 2. Emblema 1903 
Figura 3. Emblema 1903 (2) 
Figura 4. Emblema 1906 
Figura 5. Emblema 1907 
Figura 6. Emblema 1907 (2) 
Figura 7. Emblema 1909 
Figura 8. Emblema 1911 
Figura 9. Emblema 1912 
Figura 10. Emblemes 1917 
Figura 11. Emblema 1927 - actualitat 
Figura 12. Definició de l’experiència Ford. 
Figura 13. El cotxe ideal del target. 
Figura 14. Insígnia de Ford 
Figura 15. Colors primaris i secundaris de Ford. 
Figura 16. Fonts corporatives Ford. 
Figura 17. Canvis en formats del naming. 
Figura 18. Formats de submarques. 
Figura 19. Disseny logotip de Paul Rand. 
Figura 20. Guia d’estils Paul Rand 1 
Figura 21. Guia d’estils Paul Rand 2 
Figura 22. Guia d’estils Paul Rand 3 
Figura 23. Kia Logo abans 
Figura 24. Il·lustració Kia Logo després 
Figura 25. Renault Logo abans 
Figura 26. Renault Logo després 
Figura 27. Renault Logo 1972 
Figura 28. Peugeot Logo abans 
Figura 29. Peugeot Logo després 
Figura 30. Introducció + Index Guia d’estils 
Figura 31. Sobre la marca Guia d’estils 
Figura 32. To de veu Guia d’estils 
Figura 33. Logotip Guia d’estils 
Figura 34. Què representa + Logotip primari Guia d’estils 
Figura 35. Construcció + Eslògan Guia d’estils 
Figura 36. Marques de servei + Variacions de color Guia d’estils 
Figura 37. Marques de servei + Zona de respecte Guia d’estils 
Figura 38. Control del fons + Col·locació Guia d’estils 
Figura 39. Errors comuns Guia d’estils 
Figura 40. Colors Corporatius Guia d’estils 
Figura 41. Tipografia Guia d’estils 

4



Figura 42. Estil visual Guia d’estils 
Figura 43. Fotografia Guia d’estils 
Figura 44. Material Corporatiu Guia d’estils 
Figura 45. Concloent Guia d’estils 
Figura 46. Construcció logotip 
Figura 47. Composició eslògan + logotip 
Figura 48. Aplicació marca de servei registrada  
Figura 49. Variacions de color logotip 
Figura 50. Construcció logotip + marca de localització 
Figura 51. Zona de respecte logotip 
Figura 52. Control del fons 
Figura 53. Col·locació a les pàgines 
Figura 54. Col·locació com a senyalització horizontal 
Figura 55. Col·locació com a senyalització vertical 
Figura 56. Col·locació en marxandatge 
Figura 57. Col·locació en xarxes socials 
Figura 58. Procés de disseny versions logotips descartades 
Figura 59. Procés de disseny versions logotips descartades (2) 

Taules: 

Taula 1. Numero de vendes de Ford Motor company a nivell mundial l’any 2021. 

Taula 2. Evolució anual del nombre de vehicles venuts per Ford Motor Company a escala 
mundial entre 2009 i 2020. 

5



2. Objectius 
L’objectiu general del treball és dissenyar i elaborar una nova imatge corporativa per a 

Ford Motor Company que reflecteixi els valors i característiques en les quals altres 

marques del sector automobilístic estan ja posant èmfasi per poder satisfer aquests 

desitjos i necessitats dels nous consumidors per poder fer front al canvi de paradigma que 

està vivint el sector i adaptar-se així als nous temps. 

Els objectius específics que s’han d’assolir per poder arribar a l’objectiu general són: 

• Entendre com estan afectant els contexts socioeconòmics, les lleis i pressions socials 

en l’àmbit del disseny i d’imatge corporativa en les marques que conformen el sector 

automobilístic. 

• Analitzar breument la situació empresarial actual i recent de Ford Motor Company per tal 

de veure com l’afecta aquest context socioeconòmic. 

• Identificar els canvis i tendències que han anat modelant l’emblema/logotip de Ford fins 

a l’actualitat. 

• Confirmar a través de l’estudi de l’actual guia d’estils de Ford que l’actual imatge 

corporativa està antiquada i no respon a les actuals necessitats dels consumidors. 

3. Resum i introducció 
En l’actualitat, nombrosos contexts socioeconòmics, culturals i mediambientals estan 

donant una nova forma a com les empreses seran i hauran d’actuar en un futur pròxim. 

Aquest fet també s’ha traslladat al sector automobilístic, on el passat mes de juny de 2021 

la Comissió Europea va aprobar un paquet de mesures anomenat “Fit For 55”, el qual 

amb totes les seves normes acaba fixant per a 2035 la fi de la venda de cotxes de 

combustió. Arran d’aquesta situació, moltes marques del sector automobilístic com Kia, 

Renault o Peugeot han començat ja a optar per renovar la seva imatge corporativa per tal 

d’emmotllar-se en el nou mercat del vehicle elèctric sostenible. Mentre que aquestes 

marques han iniciat ja el seu procés cap a aquesta nova imatge corporativa, l’empresa 

estatunidenca Ford Motor Company és un exemple de marca que no ha iniciat aquest 

procés. La finalitat d’aquest treball és dotar a Ford d’una nova imatge corporativa que li 

permeti adaptar-se a aquests nous temps. Per a això, s’hauran d’assolir els objectius 

anteriorment nomenats. 
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4. Context general 
4.1 Contextualització 
El passat 14 juny del 2021 ha passat a ser un dia clau en la història per a la indústria del 

motor i per a la ciutadania europea, ja que La Comissió Europea ha fet públic un paquet 

de mesures sota el nom de “Fit for 55”, el qual tracta sobre unes mesures destinades a 

què Europa aconsegueixi la neutralitat de carboni el 2055 amb la finalitat de combatre el 

canvi climàtic. Aquest paquet de mesures obliga els fabricants automobilístics a reduir les 

emissions de CO₂ dels seus cotxes nous un 55% a partir de 2030 respecte als nivells de 

2021 i que siguin equivalents a zero l’any 2035. És a dir, a partir de 2035 no es podran 

vendre turismes ni furgonetes noves que emetin diòxid de carboni amb motors de 

gasolina, dièsel, gas i híbrid. Fixant així per a 2035 la fi de la venda de cotxes de 

combustió. 

Però, com estan afectant totes aquestes lleis i pressions socials en l`àmbit del disseny i 

d’imatge corporativa en cadascuna de les marques que conformen aquest sector 

automobilístic? 

  

Per una banda, tot aquest context, sumat a l’actual rellevància del món digital està fent 

que aquesta indústria de l’automòbil estigui en un punt d’inflexió de canvi massiu, 
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Figura 1. Ursula von der Leyen i Paolo Gentiloni presentant “Fit 
for 55”. 

Ursula von der Leyen and Paolo Gentiloni. (2021, 14 junio). 
[Fotografia]. Comisión Europea.



provocant així que molts fabricants estiguin optant ja per renovar la seva imatge 

corporativa. Com més tard veurem, alguns fabricants han canviat el logotip i eslògan 

mentre que altres han optat també per noves estratègies integrals de model de negoci 

diferents. 

Per altra banda, aquests rebrandings estan sent influenciats en gran mesura per un canvi 

de paradigma a l’hora de quins valors les marques reforcen per tal de fer el seu producte 

atractiu i segur cap al client. Fins fa poc estàvem acostumats a veure com aquestes 

marques potenciaven la seva qualitat de fabricació i la seguretat dels seus productes 

entre altres, en canvi, tot i que ara encara són importants aquests aspectes, estem veient 

com la sostenibilitat i la tecnologia són els nous grans valors als quals es volen posar 

èmfasi. 

A més, aquest rebranding té el clar objectiu d’emmotllar-se en els nous estils de vida que 

adoptaran els usuaris en els pròxims temps, ja que el mode de vida que aquests 

comporten, entre altres coses provoca que cada cop molta gent es mogui cap a les grans 

ciutats o zones urbanes, on les noves tecnologies lligades a la mobilitat tindran un paper 

clau en el desenvolupament d’aquestes. Els nous logotips i eslògans de marca 

transmeten doncs productes inspiradors i sostenibles que els clients puguin gaudir i 

utilitzar de forma respectuosa amb el medi ambient en aquest nou paradigma de mobilitat. 

La indústria de l'automòbil està vivint la transformació més gran que ha viscut mai. El 

desenvolupament de vehicles elèctrics és ara la màxima prioritat. 

4.2 Ford en l’actualitat 
Llavors, un cop havent explicat com aquest paquet de mesures de la Comissió Europea 

està afectant i afectarà les empreses del sector automobilístic és hora de posar èmfasi en 

la marca la qual es tractarà en aquest treball, Ford Motor Company. 

Com hem vist, “Fit for 55” és una mesura que afecta els fabricants europeus perquè 

accelerin la seva transformació cap al cotxe elèctric, però s’ha de tenir clar també que és 

un advertiment a les marques de fora perquè canviïn si volen continuar fent negoci a 

Europa. Sabent això doncs, hem d’observar el paper que hi juguen les vendes en el 

mercat europeu sobre el total d’unitats venudes de la marca estatunidenca Ford, per tal de 

saber si li són rellevants aquestes noves mesures a la marca. En la següent imatge ho 

podem veure: 
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Gràcies a la gràfica podem apreciar que realment és important el mercat europeu per a 

Ford, ja que aquest va suposar un 25% de les vendes l’any 2020, és a dir, una quarta part 

del total. Observem també que és en el mercat nord-americà on la marca efectua més 

vendes. 

Hem vist ara el numero de vendes de Ford en els diferents continents, però a més, per tal 

d’entendre la situació en l’actualitat de Ford és necessàri saber quina és la tendència de 

les vendes anuals ens els últims anys per poder apreciar com està fent front la marca a 

tots aquests canvis de paradigma en el sector automobilístic. La següent gràfica ens ho 

mostra: 
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Taula 1. Abigail Orús. (2022b, mayo 19). Número de vehículos vendidos por Ford Motor 
Company a nivel mundial en 2021, por región [Gráfico]. Statista.com 



 

Observant-la podem apreciar de forma ràpida i clara que del 2017 cap endavant la marca 

estatunidenca ha estat sofrint una forta baixada de les seves vendes a escala mundial. 

Aquesta dada ens pot portar a extreure dues hipòtesis i conclusions, molt lligades entre si, 

que ens poden ser molt importants per entendre aquesta baixada en el nombre total de 

vendes. 

Primer, Ford s’ha adonat que les seves estratègies de negoci no s’estan adaptant als nous 

estils de vida que estan adoptant els usuaris en les grans ciutats per exemple, aspecte el 

qual s’ha mencionat en l’apartat de context general. Com era d’esperar, Ford va anunciar 

que faria evident aquest canvi necessari en la seva estratègia de mercat. Fins ara, Ford 

obtenia el 60% dels seus beneficis amb les vendes de grans camions i dels vehicles 

S.U.V., com per exemple el Ford Explorer. Però, ara pretén redirigir la seva estratègia 

comercial a través de la introducció en el mercat nord-americà dels cotxes que ven Ford a 

Europa, i que s'emmotllen a les noves exigències del mercat nord-americà, les quals són 

un menor consum i grandària, fent encara més notori que aquest canvi de necessitats i 

desitjos dels nous consumidor són ja a escala mundial i no sol en àmbit europeu. 
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Taula 2. Abigail Orús. (2022, 19 mayo). Evolución anual del número de vehículos 
vendidos por Ford Motor Company a nivel mundial entre 2009 y 2021 [Gráfico]. 

Statista.com 



I segon, la imatge corporativa de Ford que està acompanyant aquest canvi de model de 

negoci de la marca està antiquada i no reflecteix de cap manera els valors i 

característiques en les quals altres marques del sector estan ja posant èmfasi per poder 

satisfer aquests desitjos dels nous consumidors, com ho són la sostenibilitat i tecnologia. 

Així doncs, en aquest treball es posarà en pràctica com ja s’ha mencionat en l’apartat 

d’objectius, la necessitat de Ford de remodelar la seva imatge corporativa per tal de poder 

fer fornt al nou canvi de paradigma del sector automobilístic i adaptar-se així als nous 

temps. 

5. Estudi imatge corporativa actual Ford Motor Company 
Tot i que diverses fonts, entre les quals s’inclou l’oficial, no es posen d’acord en quin ha 

sigut l’ordre cronològic dels logotips de Ford al llarg de la seva història, a continuació els 

veurem i analitzarem tots per tal de poder veure els canvis i tendències que han anat 

modelant l’emblema fins a l’actualitat. 

5.1 Emblemes històrics de la marca 
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Figura 3. Ford history trademark 
1903. (s. f.). [Logotipo]. Ford. 

ford.es 

Aquesta versió composta per 
una insígnia ornamentada, la 

qual estava clarament 
influenciada per l’Art Noveau, 

tenia una estructura arrodonida 
acompanyada d’un disseny amb 

fulles encorbades, tot això de 
color negre, amb una inscripció 

blanca. En aquest cas, les 
lletres, en tipografía sans-serif, 
també estaven arquejades en 

forma d’ona.

Figura 2. Ford history trademark 
1903. (s. f.). [Logotipo]. Ford. 

Ford.es 

Aquest primer logotip, 
íntegrament compost per una 

tipografia amb estil principalment 
industrial tenia la intenció de 

voler-li donar un toc de 
modernisme a la marca, aquest 

logotip va ser aplicat 
fonamentalment a la producció 

del primer model A. 

http://ford.es


	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 


12

Figura 4. Ford history trademark 
1906. (s. f.). [Logotipo]. Ford. 

Ford.es 

En el catalogat com “el logotip amb 

ales” podem començar apreciar el 

naixement d’aquesta escriptura de  

lletra lligada que anirà acompanyant 

l’emblema de Ford al llarg de la seva 

història quant a identitat visual.


Figura 5. Ford history trademark 
1907. (s. f.). [Logotipo]. Ford. 

Ford.es 

En aquest model del 1907, Ford 

decideix ja acompanyar la tipografia 

d’una insígnia molt més moderna, 

generant així un isologo amb un 

aspecte molt fort i robust, 

acompanyat d'una paleta de colors 

bastant metàl·lica, generant també 

una certa sensació de progressió 

tecnològica. Cal mencionar també 

que amb la incorporació d’aquesta 

insígnia ovalada es marca l’inici de 

l’aparició de l’oval de Ford en 

logotips posteriors.


Figura 6. Ford history trademark 
1907. (s. f.). [Logotipo]. Ford. 

Ford.es 
Si bé en l’últim logotip hem 

mencionat que ja s’havia començat 
a aplicar la forma d’oval, en aquest 

model ja s’aplica totalment. S’explica 
que les intencions rere aquest 

disseny eren anunciar Ford com a 
segell de fiabilitat. 
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Figura 7. Ford history trademark 
1909. (s. f.). [Logotipo]. Ford. 

Ford.es 

Encara mantenim el logotip amb 
lletra lligada com a identitat visual, 

però en aquest cas sense oval, 
notem aquí una variació, una cua 

pronunciada de la lletra ‘D, variació 
la qual s'eliminarà a les versions 

posteriors. 

Figura 8. Ford history trademark 
1911. (s. f.). [Logotipo]. Ford. 

Ford.es 

En aquest model de logotip tornem a 
l’oval, però en aquest cas la firma de 
Ford està tancada en un doble oval, 

on al voltant del perímetre es 
col·loca la inscripció “Els Famosos 

Automòbils”. 

Figura 9. Ford history trademark 
1912. (s. f.). [Logotipo]. Ford. 

Ford.es 
L’any 1912 la marca opta per un 

disseny més inusual amb la finalitat 
de simbolitzar la velocitat, lleugeresa 

i estabilitat. En aquest cas se 
continua mantenint el mateix estil de 

lletra lligada, però la trobem dins 
d’una insígnia de color blau 

estilitzada com un ocell amb les 
seves ales. La tipografia de la 

signatura està acompanyada també 
d’un lema que hi diu “El cotxe 

Figura 10. Ford history trademark 
1917. (s. f.). [Logotipo]. Ford. 

Ford.es 
El 1917 és quan Ford comença a 

optar pel minimalisme, on la 
tipografia de la signatura se situa 

envoltada de l’oval en blanc i negre.



5.2 Guia d’estils 
Hem vist ara com l’emblema de Ford ha anat agafant forma els darrers anys fins a arribar 

el dia d’avui. Ara és el moment d’observar els punts clau de l’últim estil de guies de la 

marca estatunidenca, el qual va ser públic l’any 2006. Els principals objectius d’aquest 

document van ser, segons la marca, reafirmar els valors fonamentals, revelar la 

personalitat que presentarà en el futur i proporcionar les correctes pautes de comunicació 

per a tots els productes i serveis en tots els mitjans.  

Així doncs, la guia comença aclarint que la marca està evolucionant, i que el nou 

llenguatge del disseny aporta un nou aspecte de poder i finalitat a tota la gamma. Recalca 

que tot aquest canvi no només es limita als vehicles que creen, sinó que creu en una 

experiència del consumidor més holística, i que aquesta es resumeix perfectament en 

“Sentir la diferència”. 

A continuació, ens defineix que l'essència de Ford neix de l’unió entre la fiabilitat, 

contemporaneïtat i qualitat de conducció, ja que sustenta el fet que en el món del 

consumidor l’atractiu ha de ser tant emocional com racional. 
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Figura 11. Emblema Ford history trademarks. (s. f.). [Logotipo]. Ford. Ford.es 

Hem arribat ara al punt en què Ford va trobar el logotip que es va convertir en un prototip del qual tots 
coneixem en l’actualitat. Des del model del 1927 fins al del 2003 hi han hagut canvis lleugers en forma i 
composició de l’oval i la tipografia. Més tard arriben canvis més notables de la mà de l’aplicació d’una 

versió tridimensional amb ombres i contrasts entre els materials aplicats els quals es volen imitar. 



 

Quant a definició de target, els punts clau que ens interessa de la persona que proposa 

són: 

• Home 

• 39 anys 

• Pare de familia, casat, dos fills 

• 65.000€ anuals 

• Toulouse, Fr 

• Coordinador d'exposició d’avions 

• En un cotxe busca: Estil expressiu. Disseny progressiu que demostri que és una 

persona activa. Li agrada que la gent parli del seu cotxe. Espai interior flexible per als 

seus fills i pel seu material de piragüisme. Qualitat de conducció. No està disposat a 

sacrificar el maneig, la comoditat i la velocitat per a la funcionalitat. En resum: busca un 

cotxe que no comprometi la comoditat, la flexibilitat i l’experiència de conducció, la qual 

ha d’estar caracteritzada per ser resistent, potent i imponent. 
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Figura 12. Definició de l’experiència Ford. 

Ford Motor Company (2009, 16 febrero). Ford Brandbook. iissuu.com



 

Seguidament, cada producte, cada organització, té un to de veu que el consumidor 

reconeix a nivell conscient o inconscient i a més, reflecteix la marca i la seva relació amb 

el consumidor. 

S’ens explica que el to de veu de Ford combina la familiaritat amistosa amb el respecte. 

És càlid i accessible. Convida el consumidor a participar en un diàleg de socis, amb la 

promesa de recompensa. És aqui on es torna a recalcar amb el “Sentir la diferència”, 

frase que Representa tota la filosofia de Ford i l'experiència del consumidor en contacte 

amb qualsevol part de l'organització Ford. 

Ara, s’afirma que “Sentir la diferència” també demana canvis en la manera de representar 

la marca visualment a través del disseny gràfic i l’identitat corporativa. Els elements bàsics 

que es fan públics en aquest estil de guies tenen el proposit per tant, de donar una 

sensació coherent als diferents missatges i campanyes de comunicació, d’aquesta forma, 

la personalitat de Ford es reafirma contínuament a la ment del consumidor. 

A continuació veiem aquests elements bàsics: 
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Figura 13. El cotxe ideal del target. 

Ford Motor Company (2009, 16 febrero). Ford Brandbook. 
iissuu.com



L’oval 

L’intenció de Ford era utilitzar la insígnia de la marca comercial sempre que fos possible. 

Tanmateix, hi havia altres versions disponibles quan la versió del distintiu no es pogués 

utilitzar per motius tècnics o de reproducció. 

Paleta de colors corporatius 

A banda dels cinc colors primaris de la marca, Ford va introduir una paleta de colors 

secundària de Blau i Taronja buscant una expressió més emocional de la marca. 
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Figura 14. Insígnia de Ford 

Ford 2003 Logo. (2003). [Logotipo]

Figura 15. Colors primaris i secundaris 
de Ford. 

Ford Motor Company (2009, 16 
febrero). Ford Brandbook. iissuu.com

http://iissuu.com


Fonts tipogràfiques 

Ford Light i Ford Bold (provinents de la família tipogràfica Helvetica) són les dues fonts 

utilitzades per expressar la marca principal Ford.  

 

Naming 

Aquí observem un canvi important, abans la submarca s’expressava en Ford Bold, amb la 

principal marca Ford reproduïda en Ford Light. En canvi, ara la marca principal es destaca 

en Ford Bold, amb la submarca en versió Ford Light. Ford argumenta que aquest canvi es 

degut a que per coherència, ara la marca principal sempre s’ha d’expressar en la versió 

Bold, i la submarca sempre en la versió Light. Per submarca s’entén la placa 

d'identificació, el servei, el producte o l’organització. 
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Figura 16. Fonts corporatives Ford. 

Ford Motor Company (2009, 16 febrero). Ford Brandbook. 
iissuu.com

http://iissuu.com
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Figura 17. Canvis en formats del naming. 

Ford Motor Company (2009, 16 febrero). Ford Brandbook. 
iissuu.com

Figura 18. Formats de submarques. 

Ford Motor Company (2009, 16 febrero). Ford Brandbook. 
iissuu.com

http://iissuu.com
http://iissuu.com


Després d’haver analitzat aquesta última guia d’estils podem ratificar el problema que s’ha 

diagnosticat en l’apartat de Ford en l’actualitat. Es pot concloure que la imatge corporativa 

està ancorada a un passat molt diferent del present que el sector automobílistic està vivint 

avui dia i que clarament necessita un canvi. A més, el fet que Ford sigui ja de les poques 

marques que encara no hagi fet evident un canvi d’imatge, per molt que estigui ja 

avançant cap a un model de vehicle més modern i sostenible provoca en la ment dels 

usuaris una sensació de que no hi ha progrés per part de la marca, mentre que aquests 

clients veuen i perceben que altres marques ja han fet aquest pas d’oferir no només 

vehicles sostenibles sinó que també han pres rumb cap a un futur més sostenible a través 

d’imatges corporatives, campanyes de màrqueting i d’experiencies d’usuari d’acord amb 

aquest futur. 

Ha sigut curiós també veure com l’arquetip de persona que proposa Ford en aquesta 

última guia d’estils defineix a la perfecció aquest target antiquat que buscava 

característiques en un cotxe que avui dia ja no són tendència com ho són la grandària i 

l’estil robust, característiques les quals no s’emmotllen en l’actualitat a les noves 

exigències del mercat d’avui dia, el qual està protagonitzat per un canvi de necessitats i 

desitjos per part del client que cada cop busca més un cotxe que sigui sostenible, que no 

consumeixi i no sigui molt gran. 

5.3 El no de Henry Ford II a Paul Rand 
Havent vist com el logo de Ford ha anat agafant forma durant els darrers anys ha servit 

per veure quines tendències han anat modelant aquesta insígnia fins avui dia. Però, l’any 

1966 el famós dissenyador gràfic Paul Rand va rebre un encàrrec per part de Henry Ford 

II de redissenyar la identitat corporativa de la marca fundada pel seu padrí. A l’inici del 

projecte, P. Rand va afirmar que el logo de Ford era incongruent amb el temps i amb el 

seu entorn, estava convençut que un disseny amb formes més simples representarien 

millor l’autoritat i la confiança que Ford i els seus productes mereixen. Així doncs, el logo 

s’havia de veure funcional i ser funcional, suggerint al públic força, velocitat, eficiència i 

utilitat. Analitzant el logo acabat, és pot dir que el logo era nou però reconeixible al mateix 

temps. 

El canvi més significatiu va ser l’aplicat a la tipografia de Ford, renovant-la per complet 

d’acord amb les seves idees inicials. Justificant-ho a causa que un oval estàndard no era 
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prou distintiu de la resta de formes semblants que existeixen, Paul Rand va decidir 

aplanar la part superior i inferior, fent que el marc s’integrés com una extensió del nom. 

Tot i els bons resultats obtinguts, no es van donar les circumstàncies necessàries perquè 

Henry Ford II acceptés aquest canvi d’imatge, provocant que aquest nou logotip no 

estigués destinat a entrar en la imatge corporativa de Ford. 

A continuació s’adjunten més imatges del logotip provinents de la guia d’estils d’edició 

limitada que va ser entregada per part del dissenyador a la marca: 
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Figura 19. Disseny logotip de Paul 
Rand. 

Paul Rand. (s. f.). Ford logo 1966 not 
used [Guia de estilos]. Paulrand.design 

Figura 20. Guia d’estils Paul Rand 1 

Paul Rand. (s. f.). Ford logo representation book [Guia 
de estilos]. Paulrand.design
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Figura 21. Guia d’estils Paul Rand 2 

Paul Rand. (s. f.). Ford logo representation book [Guia de 
estilos]. Paulrand.design

Figura 22. Guia d’estils Paul Rand 3 

Paul Rand. (s. f.). Ford logo representation book [Guia de estilos]. 
Paulrand.design



6. Casos reals de rebranding ja existents en el sector 
Moltes marques han iniciat ja durant els darrers quatre anys aquest canvi d’imatge com a 

eix central de les seves noves estratègies, canvis els quals signifiquen i demostren les 

transformacions atrevides dels fabricants d'automòbils i els nous propòsits de les marques 

per afrontar aquest nou escenari que està vivint el sector. 

Així doncs, a continuació observarem alguns d’aquests canvis que han protagonitzat 

algunes de les marques més reconegudes del mercat. 

6.1 Kia 

Sota les intencions i ambicions d’establir una posició de lideratge en el present i futur 

sector automobilístic Kia ha sigut de les últimes marques en realitzar un canvi d’imatge 

protagonitzada per la presentació del seu nou logotip. Sung Song, president i conseller 

delegat de Kia va afirmar que el nou logotip representa el compromís de la companyia per 

convertir-se en una icona del canvi i la innovació, simbolitzant aquests nous propòsits i 

valors de la marca a través d’oferir productes als usuaris que els inspirin a mesura que 

evolucionen les seves necessitats de mobilitat, conceptes que van totalment lligats també 

al nou eslogan que acompanya al nou logo: “Moviment que inspira”. 
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Figura 23. Kia Logo abans 

Kern, & Schreyer. (1994). Kia 1994 logo [Logotipo]. Kia. 



A primera vista, el que més destaca és l’alliberament de l’oval, sent ara protagonista una 

única línia ininterrompuda que forma les tres lletres del logotip coreà. A més, destaco les 

suaus corbes i grans espais interiors amb connexions estretes entre els caràcters per 

reforçar la sensació de moviment continu, un altre aspecte que reforça també la dinàmica 

del logo és el fet que les formes verticals són una mica més gruixudes que les diagonals. 

6.2 Renault 

La firma francesa l’any 2021 també va prendre el camí del canvi. Va estrenar un nou 

logotip, un logotip que continua sent fidel al clàssic rombe que caracteritza la marca des 

de fa dècades. Logo que s'anirà incorporant de manera gradual a la gamma de la marca. 

Des de Renault van voler expressar que la nova imatge corporativa la van replantejar per 

convertir-la més icònica i simple alhora, plena de sentit. Reinterpretant en clau moderna 

les seves línies, com a part essencial de la seva herència gràfica. Amb aquest canvi, no 

només vol donar un pas cap al futur del automòvil sinó que també busca iniciar-se de ple 

en el sector premium. 
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Figura 24. Il·lustració Kia Logo després  

Hipke, Berlin, & Oppido. (2021). Kia 2021 logo [Logotipo]. 
Kia.

Figura 25. Renault Logo abans 

Renault 2015 Logo. (2015). [Logotipo]



 

Segueix clarament les tendències actuals a la indústria de l'automòbil. El logotip està ara 

compost per un diamant monocromàtic i es presenta de forma bidimensional, diamant que 

dibuixat en dues línies gruixudes crea una sensació de teixit en cadena. Observem també 

que el logotip tipogràfic s'elimina de la versió principal. 
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Figura 26. Renault Logo després  

Vidal, Renault Design Director. 
(2021). Renault 2021 logo 

[Logotipo].Renault

Figura 27. Renault Logo 1972 
[Logotipo]



A més, una curiositat a destacar és que el nou logotip de Renault és una versió estilitzada 

del logotip que la marca va fer ús durant la dècada dels setanta. 

6.3 Peugeot 

La marca Francesa també ha entés que el futur està canviant i adaptar-se a ell, fins i tot 

en imatge, és prioritari. Peugeot califica el nou logotip de potent, qualitatiu i elegant, ja que 

es vol representar millor el nou ADN de Peugeot, caracteritzat pels seus mateixos valors 

tecnològics, socials i digitals de tota la vida, però ara amb un clar enfocament a la 

transició energètica que comporta aquest nou paradigma en el sector. També, desde la 

marca afirmen que el logo “expressa tot el que ja va fer la marca en el passat, en el 

present i el que seguirà fent en el futur”. Per altra banda, aprofita aquest canvi d’imatge 

corporativa per anunciar també que els vehicles, els concessionaris, lloc web, 

comunicació, senyalística… Tots els punts de contacte de la marca s'actualitzen i 

s'organitzen al voltant d'un nou sistema únic i més coherent. A més, Peugeot és una de 

les marques que el canvi d’imatge corporativa l’acompanya d’una estratègia molt més 

integral, sota el nom de “The Lions of our time” articula una campanya on aspira a 

convidar als clients a reprendre el control del temps i transformar-lo cap a un període de 

més qualitat i més ple d’experiències. 
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Figura 28. Peugeot Logo abans 

Peugeot 2010 Logo. (2010). [Logotipo]



 

Tècnicament, el nou logotip, el qual s’ha dissenyat al propi laboratori de disseny de la 

marca manté el format d'escut i el negre torna a ser el color triat per al fons. Sobre ell 

destaca, en color blanc, el nom de la marca en majúscules amb una tipografia més nítida i 

moderna. Sota el nom sorgeix el cap del característic lleó mirant cap a l’esquerra. 

7. Elaboració de la guia d’estils 
7.1 Introducció a la guia d’estils 
El principal objectiu del treball és dissenyar i elaborar una nova imatge corporativa per a 

Ford Motor Company. Així doncs, el disseny d’aquesta guia d’estils és la forma de 

materialitzar i fer realitat aquest objectiu. Les intencions d’aquesta nova guia d’estils, el 

contingut i els perquès del nou logotip s’expliquen a continuació. 

7.2 Intencions de la guia d’estils 
Aquesta guia d’estil és una referència per a l’equip de disseny intern, proveïdors i 

qualsevol persona en general que estigui autoritzada a treballar amb la marca Ford.  Els 

estàndards, directrius i referències d’aquest document es basen en l’experimentació i 

execucions de marca que han precedit el nou aspecte i sensació de la marca. Les pàgines 

d’aquesta guia d’estils estan plenes de directrius, regles i consells pràctics que tenen com 
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Figura 29. Peugeot Logo després  

De Macedo. (2020). Peugeot 2020 Logo 
[Logotipo].



a objectiu ajudar a comunicar els valors de marca i reforçar-la. La intenció amb aquesta 

guia no és restringir la creativitat i la innovació, sinó que el que es busca és garantir una 

presència de marca coordinada, coherent i eficaç en tot el que es crea. 

7.3 Resum de continguts 
La guia d’estils comença amb un petit apartat d’introducció on es dona la benvinguda a 

totes aquelles persones figuratives que tinguessin en les seves mans aquesta guia 

d’estils. Tot seguit ens trobem amb l’índex de continguts, les intencions de la guia i amb 

unes petites directrius quant a l’ús del material corporatiu on s’especifica les normatives 

bàsiques.  




A continuació, els apartats de “Sobre la marca” i “To de veu” tenen com a finalitat plasmar 

de formes generals i inspiracionals els adjectius qualificatius, els valors i la personalitat de 

marca, així com aquesta s’ha de comunicar amb els usuaris per tal de plasmar aquests 

valors correctament. 
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Figura 30. Introducció + Index Guia d’estils 

Elaboració pròpia



Després, ens trobem amb l’apartat més important de la guia d’estils, el referent al logotip. 
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Figura 32. To de veu Guia d’estils 

Elaboració pròpia

Figura 31. Sobre la marca Guia d’estils 

Elaboració pròpia



Amb l’objectiu que el logotip es presenti correctament en cada execució, aquesta secció 

cobreix totes les directrius amb detall. I es deixa clar que qualsevol ús del logotip de la 

marca no respecti el contingut d’aquestes directrius es considerarà no autoritzat.  

Els subapartats d’aquesta secció i la seva finalitat s’enumeren i expliquen a continuació: 

1. ”Què representa el nostre logotip?” Explicar i ensenyar de forma visual els valors i el 

sentit figuratiu que envolta simbòlicament el logotip.  

2. ”Logotip primari” Explicar de forma general els aspectes estètics principals del logotip. 
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Figura 33. Logotip Guia d’estils 

Elaboració pròpia



3. “Construcció” Explicar de forma detallada les especificacions tècniques per determinar 

la composició i construcció del logotip, així com l’alçada i mida mínima. 

4. “Eslògan” Explicar el sentit figuratiu del nou eslògan de marca, així com la seva 

configuració tècnica amb el logotip primari. 
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Figura 34. Què representa + Logotip Primari Guia d’estils 

Elaboració pròpia

Figura 35. Construcció + Eslògan Guia d’estils 

Elaboració pròpia



5. “Marques de servei” Explicar tot el relacionat amb la implementació de les marques de 

servei amb el logotip primari. 

6. “Variacions de color” Explicar les diverses variacions de color acceptades i el seu ús 

correcte en diferents tipus, tons i colors de fons. 

7. “Marques de localització” Explicar la construcció de la composició del logotip primari 

amb la maca de localització, a més de la mida mínima. 

8. “Zona de respecte” Explicar el concepte d’espai negatiu i la seva importància amb la 

finalitat de garantir l’espai lliure i llegibilitat del logotip primari en qualsevol aplicació. 
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Figura 36. Marques de servei + Variacions de color Guia d’estils 

Elaboració pròpia



 

9. “Control del fons” Explicar les directrius bàsiques d’un bon control del fons per garantir  

un bon contrast a l’aplicar el logotip sobre un fons. 

10. “Col·locacions” Explicar les directrius bàsiques per aplicar correctament el logotip 

primari en l’espai en diferents aplicacions. 
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Figura 37. Marques de localització + Zona de respecte Guia d’estils 

Elaboració pròpia

Figura 38. Control del fons + Col·locació Guia d’estils 

Elaboració pròpia



11. “Errors comuns” Explicar de forma visual quins canvis estètics generals no es poden 

aplicar de cap manera en el logotip primari per tal de garantir una correcta presència de 

marca. 

Després d’aquest apartat referent al logotip ens trobem el referent als colors corporatius. 

Aquí, la finalitat és deixar clar que l’ús correcte i coherent del color és vital per a un 

reconeixement efectiu de marca. També es proporcionen els codis de cada color per al 

seu correcte ús. 
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Figura 39. Erros comuns Guia d’estils 

Elaboració pròpia



 

Tot seguit, en l’apartat que tracta sobre tipografia, s’informa de la que s’ha escollit per a 

totes les execucions de marca a més de diferents normes quant a jerarquies i ús en 

entorns digitals. 
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Figura 40. Colors Corporatius Guia d’estils 

Elaboració pròpia

Figura 41. Tipografia Guia d’estils 

Elaboració pròpia



A continuació ens trobem amb l’apartat “Estil visual”, el qual té com a finalitat explicar les 

directrius sobre l’us de graelles, quadrícules i unitats de mesura en diferents aplicacions 

com cartes, presentacions o entorns web. 

En la secció de “Fotografia” es troben les normes sobre composició, missatge, contingut i 

to de les fotografies de marca per garantir un aspecte coherent a tota la biblioteca 

d’imatges. 
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Figura 42. Estil visual Guia d’estils 

Elaboració pròpia



 

Després està la secció de “Material corporatiu”, en el qual es mostren els tres elements 

més bàsics i elementals (targetes corporatives, identificacions i bosses de cortesia), així 

com el disseny que han de tenir i el seu ús particular. 
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Figura 43. Fotografia Guia d’estils 

Elaboració pròpia

Figura 44. Material Corporatiu Guia d’estils 

Elaboració pròpia



En última instància trobem l’apartat “Concloent”, on es parla de les aprovacions de 

qualsevol execució de marca per garantir que es segueixin les directrius indicades en 

aquesta guia d’estils. 

7.4 Disseny del nou logotip 
7.4.1 Resultats finals 
Al principi del procés de disseny tenia clar dos aspectes clau que incidiren clarament en el 

resultat final. Per una banda, volia que el logotip representés innovació per afrontar 

l’horitzó del sector automobilístic però sense oblidar la tradició de la marca. I, per altra 

banda, tenia present que aquesta innovació comportava dir adeu a l’oval, emblema que 

ha acompanyat el logotip de Ford durant els darrers anys. Sembla una contradicció 

afirmar que es vol mantenir la tradició de marca i alhora dir que es vol dir adeu a l’oval, 

aquest va ser el principal repte a l’inici del procés de disseny.  

Després de diversos descarts, els quals s’ensenyen en el següent apartat, vaig arribar en 

una part del procés en el qual començava a estar satisfet amb els resultats, i després de 

petits canvis vaig acabar obtenint el que ara és definitivament el resultat final.  

Així doncs, aquest nou logotip s’estructura principalment a través de la representació 

gràfica de les lletres que componen el nom principal de la marca.  
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Figura 45. Concloent Guia d’estils 

Elaboració pròpia



Adherint-se a l’actual  solució estètica del “flat design”, manté la lletra lligada de les 

versions dels logotips anteriors de la marca. A més, dos aspectes clau són els que aporten 

un estil diferent i innovador respecte les versions anteriors, per una banda, s’elimina l’oval 

i per altra banda, el nom de la marca ja no compta amb un disseny itàlic, sinó que ara és 

totalment recte i ferm. Tots aquests aspectes s’expliquen i es justifiquen en la guia d’estils. 

7.4.2 Construcció 
Quan el logotip és configurat, l’alçada de la part horitzontal de la tipografia es pot utilitzar 

per determinar la relació i composició entre la resta dels elements. 

L’alçada del logotip de Ford és exactament set vegades l’altura de la part horitzontal de la 

tipografia, a escala. 

Aquesta versió no està pensada per a mides extremadament petites. L’alçada mínima és 

de 0,75” per a aplicacions d’impressió i 50 píxels per a aplicacions digitals. 




7.4.3 Eslògan 

Nous temps comporten nous eslògans. Tal com s’explica en la guia d’estils, el nou 
eslògan de marca és “feel the new difference”. La configuració del logotip amb l’eslògan 
és la mateixa que l’actual, afegint els nous dissenys dels dos elements. Quant a 
variacions de color, les regles són les mateixes de les del logotip primari, les quals 
s’especifiquen a continuació.
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Figura 46. Construcció logotip  

Elaboració pròpia 






7.4.4 Marques de servei 

Secció on s’explica tot el necessàri quant a marques de servei. On també s’especifica les 
seves normes d’aplicació: El logotip i la marca registrada escala de manera independent. 
Una regla general és mantenir la marca registrada a un màxim de la meitat de l’alçada x, 
però mai tenir una amplada inferior a 2 mm (impresa) o 5 píxels (digital). 
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Feel the new di!ferenceFeel the new di!ference

Figura 47. Composició eslògan + logotip  

Elaboració pròpia

Figura 48. Aplicació marca de servei registrada  

Elaboració pròpia



7.4.5 Variacions de color 

Cada bloc de logotip de marca té diverses variacions de color per utilitzar-les en diferents 
tipus, tons i colors de fons. En cas de dubte, s’ha de fer ús de la versió més llegible del 
logotip per al fons disponible. Per a les execucions impreses, s’ha de tenir especial cura 
per garantir la llegibilitat del logotip al suport o material final usat.




7.4.6 Marques de localització 
Secció que tracta sobre les marques de localització i el seu correcte ús. També es presta 

especial atenció a la construcció del logotip amb la marca de localització i la mida mínima 

d’aquesta versió.  
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Figura 49. Variacions de color logotip  

Elaboració pròpia

Lleida
Figura 50. Construcció logotip + marca de localització 

Elaboració pròpia



Utilitzant el mateix format que el logotip primari, el text de la ubicació es centra sota el 

logotip, amb dues altures de la part horizontal de la tipografia. 

7.4.7 Zona de respecte 
L’espai de respecte, o espai negatiu, és l’àrea que envolta el logotip que està 

completament lliure de qualsevol altre element gràfic. L’espai lliure ajuda el logotip a 

destacar de la resta d’elements de la pàgina i garanteix la llegibilitat, fins i tot en mides 

petites. Com a regla general, com més clar, o negatiu, sigui l’espai al voltant del logotip, 

millor. Com a mínim, hi hauria d’haver un espai lliure igual a la mida de la lletra “O” del 

logotip. L’ús d’un element del logotip com a unitat de mesura garanteix prou espai lliure a 

qualsevol mida. 
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Figura 51. Zona de respecte logotip  

Elaboració pròpia



7.4.8 Control del fons 

Aquest apartat té com a objectiu explicar què és el contrast visual i la seva importància i 
la seva importància, ja que el logotip no només ha de ser llegible; també ha de fer una 
declaració clara i contundent quan s’utilitza. Si no hi ha prou contrast entre el logotip i el 
fons, la presència del logotip es debilita.

El logotip es pot col·locar en fotografies i textures sempre que hi hagi prou contrast 
perquè el logotip sigui visible. La versió monocromàtica clara es pot utilitzar sobre 
qualsevol fons fotogràfic, sempre que es pugui llegir amb claredat. En canvi, La versió 
monocromàtica clara es pot utilitzar també sobre qualsevol fons fotogràfic, sempre que 
es pugui llegir amb claredat.




7.4.9 Col·locacions 
On es col·loca el logotip comunica molt sobre l’estil visual de la marca. En aquesta secció, 
apareix la guia sobre com s’ha de col·locar el logotip en una varietat de punts de contacte 
i suports. 

Com a norma general, el logotip no ha d’estar centrat en una zona. Normalment, 
s’afavoreix un disseny alineat a l’esquerra amb el logotip alineat a la línia de quadrícula 
principal: la columna vertebral. 

A continuació s’adjunten algunes imatges de les col·locacions que apareixen en la guia 
d’estils: 
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Figura 52. Control del fons 

Elaboració pròpia









44

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in 
culpa qui o!icia deserunt mollit anim id est laborum.”

Sapidus non nus.  
Occuptas mil id mos  
experibus as dolorpo  
ssequistem quo 

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in 
culpa qui o!icia deserunt mollit anim id est laborum.”

Sapidus non nus.  
Occuptas mil 
id mos  
experibus as 
dolorpo  

Figura 53. Col·locació a les pàgines 

Elaboració pròpia

Figura 54. Col·locació com a senyalització horizontal 

Elaboració pròpia
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Figura 55. Col·locació com a senyalització vertical 

Elaboració pròpia

Figura 56. Col·locació en marxandatge 

Elaboració pròpia






Per a més informació sobre altres components de la imatge corporativa és necessari 
consultar la guia d’estils.


7.5  Versions prèvies descartades 

A l’inici del procés de disseny vaig obtenir unes primeres versions del logotip que quant a 
disseny i concepte estan molt allunyats de la versió final. Després d’analitzar aquestes 
primeres versions vaig veure que no satisfeien les meves idees conceptuals inicials que 
s’han esmentat abans. Sí que transmeteien una visió més futurista i innovadora, però no 
mantenien per a res una mínima relació de tradició amb versions de logotips anteriors de 
Ford. A més, vaig tindre la sensació que semblava que estigués dissenyant una marca 
des de zero anomenada Ford, fet que està molt allunyat també del principal objectiu, fer 
un rebranding.


Aquestes són les primeres versions en mig del seu procés de disseny:
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Figura 57. Col·locació en xarxes socials 

Elaboració pròpia
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Figura 58. Procés de disseny versions logotips descartades  
Elaboració pròpia

Figura 59. Procés de disseny versions logotips descartades (2) 

Elaboració pròpia



8. Conclusions 
A continuació, comentarem les conclusions aconseguides en relació amb els objectius 

generals i específics proposats a l'inici d'aquest treball. 

Respecte a l’objectiu general, consistent a dissenyar i elaborar una nova imatge 

corporativa per a Ford Motor Company que reflecteixi els valors i característiques per 

poder fer front al canvi de paradigma que està vivint el sector automobilístic es pot 

concloure que la guia d’estils dissenyada reflecteix un rebranding que permet a Ford 

mantenir rellevància en el món sostenible i digital de cara a l’avui i al demà. A mesura que 

creix la prioritat de la comunicació digital i dels nous estils de vida, els logotips i estils de 

marca han de ser dissenyats principalment pensant en les pantalles i en els nous 

aspectes que tindran els vehicles d’ara endavant. Com a justificació d’aquest fet, hem 

pogut veure com en apartats anteriors els dissenyadors de grans marques del sector han 

optat per abandonar els logotips tridimensionals amb efectes cromats que eren populars 

anys enrere per en canvi, optar a dissenys bidimensionals que es puguin reproduir millor a 

les pantalles i en miniatura com a icones d’aplicacions per exemple. Per comprendre 

aquest fenomen, un dels punts claus és entendre el “flat design” com una solució a 

problemes actuals i no com una simple tendència de disseny. 

Quant als objectius específics, s’ha pogut concloure que la suma de diversos contexts 

sumats a l’actual rellevància de la transformació digital estan provocant que els 

rebrandings que estan protagonitzant les marques que conformen el sector automobilístic  

estiguin sent influenciats per aquest canvi de paradigma per tal de fer el seu producte 

apropiat al mercat actual. Quant a la situació econòmica/empresarial de Ford hem pogut 

apreciar que la marca, tot i ser estatunidenca, li és necessari fer front al paquet de 

mesures “Fit for 55”, ja que el mercat eropeu va suposar un quart de les seves vendes 

totals d’aquell any. I pel que fa a la seva última guia d’estils, el seu estudi posa de 

manifest el que s’ha mencionat anteriorment que abans les marques apostaven per un 

disseny tridimensional, el qual avui dia no té cabuda, a més que també deixa clar que les 

estratègies de Ford estaven encarades a un target que buscava unes característiques i/o 

prestacions que ja no tenen res a veure amb les exigències del mercat actual. 
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