
Todos os dias, os irmãos Jorge e Marcelo Sampaio acor-
dam às 4 horas. A primeira tarefa é carregar os veículos
de entrega de sua pequena distribuidora de hortifrútis e
seguir para o Ceagesp, em São Paulo. O negócio, que
gera em torno de R$ 60 mil por mês à dupla, realiza 25
entregas por dia em bares, restaurantes, hotéis e resi-
dências. Para cumprir essa difícil rotina, os dois contam
com a ajuda de uma outra dupla, duas Kombis ano 96.
"Sem elas não conseguiríamos atender a todas as entre-
gas", afirma Jorge. Casos como esse são muito comuns
no País. Em 2 de setembro, a Kombi completou 50 anos
de produção no Brasil e, ao longo desse período, tornou-
se uma espécie de ícone do transporte de cargas no
País. Nunca um veículo ficou tanto tempo em linha no
Brasil e, talvez, no mundo. Conhecida pela falta de luxo
e pelo motor barulhento, a Kombi sempre foi um cam-
peão de vendas. Até hoje, 1,38 milhão de unidades fo-
ram comercializadas. A marca esteve presente em mo-
mentos históricos, como no traslado do corpo do ex-pre-
sidente Juscelino Kubstchek do hospital para o velório -
o mesmo Juscelino que havia inaugurado, em 1957, a fá-
brica da Volkswagen onde a Kombi é produzida até



hoje. No cinema, ela fez sucesso em
2006 no filme Pequena Miss Sunshi-
ne. Na década de 60 ela foi carro sím-
bolo do movimento hippie. Xodó dos
comerciantes japoneses de frutas e le-
gumes, ela foi tema de uma divertida
canção do grupo Premeditando o Bre-
que, que narra as aventuras de uma
Kombi que ia sozinha ao Ceasa (o an-
tecessor do Ceagesp) e não deixava
seu dono ir para casa.

O veículo acumulou uma legião de
fãs e colecionadores. De olho nesse
povo e, para comemorar as cinco dé-
cadas de existência, a Volks acaba de
lançar a Kombi Edição 50 anos. "Tra-
ta-se de um veículo que ajudou a for-
mar a imagem de nossa empresa no
mercado nacional", declara Marcelo
Olival, gerente de marketing da em-
presa. O bólido custa R$ 45,5 mil e faz
referência ao modelo TI, a primeira
versão fabricada no Brasil. Além da
pintura bicolor (branco e vermelho),
fiel ao modelo histórico, o veículo vem
com um novo tecido nos bancos, vi-
dros laterais corrediços e pára-brisa
traseiro com desembaçador. Apenas
50 unidades dessa edição foram pro-
duzidas. 47 já estão vendidas. Um
exemplar está reservado para o jor-
nalista Heródoto Barbeiro, um apai-
xonado declarado por Kombis.

Mas por que um modelo sem atra-
tivos tecnológicos e conforto continua
líder de vendas? "Pergunte ao dono
de uma tinturaria ou mercearia se
existe um veículo com uma melhor
relação custo por tonelada carrega-
da", desafia Olival. Para o comercian-
te Masaji Veruya, 51, dono de um
quiosque de lanches no Ceagesp, a
resposta é não. "Em 31 anos de tra-
balho, não conheci carro melhor do

que a Kombi para abastecer o meu
negócio", diz ele. Os números confir-
mam essa percepção. De acordo com
a Anfavea, de janeiro a outubro des-
te ano, a Kombi liderou as vendas na
categoria de veículos comerciais le-
ves de uso misto com 17,46 mil unida-
des. As concorrentes diretas, como a
Sprinter, da Mercedes Benz, a Duca-
to, da Fiat, o Boxer, da Peugeot, e a
Master, da Renault, venderam juntas
5,37 mil unidades. O segredo está no
preço. Uma Sprinter não sai por me-
nos de R$ 70,9 mil. Qualquer um
dos quatro modelos de Kombis cus-
ta no máximo R$ 49,5 mil. "O suces-
so de vendas é grande, temos uma
fila de espera de 30 dias", conta João
França Neto, diretor comercial da
concessionária Ceará Motor, de For-
taleza. "A Kombi é o melhor custo-
benefício para o pequeno empresá-
rio", analisa o jornalista Fernando
Calmon, especializado em automó-
veis. Para as grandes também. Gi-
gantes como Localiza, Elma Chips e
Yakult representam 61% dos com-
pradores de Kombis. "No passado ela
foi a nossa principal ferramenta de
distribuição", relembra Elfio de Car-
valho Neto, gerente de transporte da

Souza Cruz, cuja frota de Kombis
soma 150 unidades. Já os Correios
possuem 910 Kombis. "Se ela que-
brar você acha peça em qualquer ci-
dade", elogia José Carlos Tiango, ge-
rente da diretoria de operações.

A Kombi nasceu em 1950 na sede
da Volkswagen, em Wolfsburg, Ale-
manha. Seu criador, o holandês Ben
Pon, batizou a invenção de Kombina-
tionfahrzeug, que significa veículo
multiuso. Sua história no Brasil co-
meçou em 1953, com a importação de
modelos da Alemanha. Mas a primei-
ra unidade fabricada no País foi lan-
çada em 1957. Desde então, seu mo-
tor passou por uma série de adapta-
ções até chegar ao atual 1.4 de oito
válvulas Total Flex, arrefecido a
água. "A Kombi recebe um constante
investimento em desenvolvimento",
afirma Olival, da Volkswagen. Pode
ser, mas o conservador cliente da
Kombi não aceita muitas firulas. Em
1997, um modelo mais luxuoso, a
Kombi Carat, com vidros verdes,
bancos de tecido, aquecimento inter-
no e desembaçador traseiro, não vin-
gou. Há quem diga que na lama ela
não passa vergonha. "Não existe con-
corrente para a Kombi", diz Andreas
Wolfsohn, presidente do Clube do
Fusca, que há 23 anos reúne 180 afi-
cionados por Kombi. Nada mal para
uma cinqüentona na flor da idade.
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