
Dinossauros campeões de venda no Brasil 
Michel Escanhola 
 
Fabricantes mantêm oferta de modelos como Kombi, Uno e Courier. Em comum, todos vendem 
muito bem 
 
A capacidade de adaptação e a resistência de um animal determinam sua sobrevivência na 
natureza. No mercado automotivo, essa regra também é válida. Volkswagen Kombi, Chevrolet 
Classic, Fiat Uno Mille e Ford Courier são exemplos de "sobreviventes". 
 
Com projetos antigos e visual cansado, ainda estão na ativa por uma combinação de fatores. 
São carros que há muito tempo já se pagaram e, por isso, bem lucrativos para suas fábricas. 
Todos vendem bem. 
 
Por isso, a maioria não deve sair de linha tão cedo. 
 
O maior apelo do "quarteto" é com os frotistas. Nem mesmo a concorrência, com estilo e 
soluções mais atuais, foi capaz de mudar esse cenário. Entre os "heróis da resistência", a 
picape Ford é a caçula e também "lanterna" nas vendas de seu segmento. "Ela só ocupa essa 
posição porque não conseguimos produzir mais", diz Wilson Vasconcellos Filho, gerente de 
Produto da Ford. 
 
Em seus 11 anos no País, a picapinha recebeu uma leve reestilização na frente, teve 
suspensão traseira revisada e, em 2007, ganhou motor flexível. 
 
Com um ano a mais de mercado que a Courier, o Classic foi balizado inicialmente de Corsa 
Sedan. Com a chegada da nova geração do seda, em 2002, ele passou a se chamar Corsa 
Classic e, dois anos depois, apenas Classic. 
 
O modelo estreou o motor 1.0 VHC, que mais tarde equiparia as linhas Celta e Corsa. Seu 
desenho é praticamente o mesmo desde o lançamento e ele só entrou na "era" flexível em 
2006, com três anos de atraso em relação ao Gol, pioneiro na tecnologia no País. 
 
O Classic tem o posto de seda compacto mais vendido do Brasil. Na linha Chevrolet, fica em 
segundo lugar, atrás do Celta, modelo de entrada da GM. 
 
SUCESSOR DO 147 
 
Para manter o Uno Mille vivo, a Fiat trouxe novidades na linha 2009, como o econômetro. Em 
vez de medir o vácuo no coletor de admissão, ele gerência a vazão dos bicos injetores, 
velocidade e combustível não queimado que sai pelo escapamento. Grosso modo, trata-se de 
um medidor de consumo instantâneo simplificado. 
 
Como são muito antigos, eles já se pagaram e ainda geram bons lucros 
 
O item apenas incorpora "algo mais" ao sucessor do Fiat 147. Foi lançado há 24 anos e até 
hoje utiliza a mesma plataforma. Mas o Uno também já foi inovador. Em agosto de 1990, por 
exemplo, consagrou-se como o pioneiro da onda dos motores 1.0 no Brasil. 
 
E ainda hoje ele se mantém bem no ranking de vendas. É quarto colocado. Cerca de 80% das 
entregas são para frotistas, segundo dados da Fenabrave, que reúne as associações de 
concessionárias. 
 
"Nossa capacidade produtiva está adequada à demanda. E pode atender à projeção de alta de 
10% por causa das novidades", diz Lélio Ramos, diretor-comercial da Fiat. Embora a 
montadora não confirme, o Mille será substituído até 2012. 
 
'VELHA SENHORA' 
 



Único utilitário do País que leva até 1 tonelada por R$ 43 mil, a Kombi completa neste mês 52 
anos praticamente sozinha no mercado. Nos anos 90, algumas marcas tentaram se arriscar no 
segmento, como a Ásia Motors com a Topic, a Kia com a Besta e a Hyundai com% a H100. 
Conquistaram espaço, mas não chegaram a ameaçar a "velha senhora". 
 
Em sua trajetória, a Kombi recebeu leves retoques visuais e, em 2005, motor 1.4 Flex. De 
resto, conserva as linhas originais. É o veículo mais antigo produzido no Brasil. 
 

 
Leia mais: 
 
Ford estuda variante do Kae Kuga argentino 
Rafaela Borges 
 
Uma variante do Ka e o jipinho Kuga são dois dos novos produtos que a Ford pretende lançar 
no Brasil. A companhia quer desenvolver um modelo inédito sobre a base do compacto. A ideia 
é utilizar a mesma "sacada" do EcoSport: oferecer um carro barato num segmento ainda 
pouco explorado no País. 
 
Já o Kuga deve ser produzido na Argentina, mas a decisão depende do aumento da capacidade 
da fábrica no país vizinho, atualmente limitada. Resolvido o entrave, a produção do novo 
modelo está quase certa. Sua base é a mesma do novo Focus. Se confirmados, os carros 
devem chegar a partir de 2010 (leia mais em Autos 2). 
 
O Kuga tem entre os rivais o sul-coreano Hyundai Tucson e o mexicano Chevrolet Captiva. 
Portanto, não ameaçaria o EcoSport. Já o canadense Ford Edge, que chega no mês que vem, 
mira o Hyundai Veracruz e custará R$ 150 mil. 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 7 set. 2008, Autos, p. Ca1 2. 


