
Com plástica e transplante, vida nova à Kombi  
Cleide Silva  
 
Veículo cinqüentão vai passar por pequenas mudanças externas e a partir do próximo ano terá 
motor bicombustível  
 
Aos 52 anos, a Kombi se prepara para uma pequena plástica externa e um transplante interno. A 
perua vai receber, em meados do próximo ano, motor bicombustível, tecnologia inicialmente 
introduzida em veículos mais luxuosos.  
 
Os retoques externos serão quase imperceptíveis, mas o veículo cinqüentão, líder absoluto em 
vendas no seu segmento, vai poder rodar com álcool ou gasolina. 
 
A Kombi será um dos últimos modelos da Volkswagen a receber motor flexível. Até o fim deste 
ano, 80% dos automóveis da montadora sairão de linha com essa tecnologia. Mesmo no fim da 
fila, a perua que desafia toda lei de mercado pela sua longevidade em tempos de produtos globais 
vai dar ao motorista a opção de decidir o combustível que abastecerá o tanque. 
 
A introdução do motor flexível nesse veículo considerado um dinossauro na indústria 
automobilística mundial deve garantir significativa sobrevida à espécie.  
 
As mudanças na Kombi são confirmadas num momento em que dois automóveis com tecnologia 
avançada, o Mercedes-Benz Classe A e o Audi A3, têm a morte decretada no mercado nacional.  
 
O Classe A deixará de se r fabricado no próximo semestre, com seis anos de mercado. O A3 sai de 
linha em 2006, aos 7 anos. Nenhum deles consegue bater a marca de mil unidades mensais de 
vendas da Kombi. "A realidade brasileira não tem muito espaço para esses produtos", diz Silvia 
Magalhães, da consultoria Roland Berger. "São modelos caros para seus atributos." 
 
Para a Kombi, há espera de pelo menos dez dias em algumas versões, diz o diretor de Vendas e 
Marketing da Volkswagen, Paulo Sérgio Kakinoff. Em março, um pedido extra de 300 unidades 
feito por um frotista elevou as vendas médias para 1,3 mil veículos, mas ainda assim o 
abastecimento nas lojas não foi normalizado. 
 
A maior parte de compradores da Kombi é de pessoas físicas, afirma Kakinoff. Para os 
profissionais que vendem caldo de cana e pastel na feira, fazem transporte escolar ou lotação, os 
atributos da perua com cara de pão de fôrma são imbatíveis. "O que garante o sucesso da Kombi 
é o preço", confirma o diretor da consultoria Megadealer, José Caporal. 
 
No ano passado, foram vendidas 12,4 mil unidades da Kombi, 4 vezes mais que o Fiat Ducato, o 
segundo colocado no segmento.  
 
A perua de 5 décadas - que começou a ser vendida no País em 1953, inicialmente importada, e 4 
anos depois entrou em produção - tem preço hoje entre R$ 32 mil e R$ 34 mil. A concorrente é 
oferecida a R$ 68 mil. Nenhuma das demais concorrentes - Kia Besta, Renault Master e Mercedes-
Benz Sprinter - tem preços abaixo de R$ 60 mil.  
 
"A compra da Kombi é racional, independe do design ou da tecnologia", diz Kakinoff. "Não há 
nada no mercado com custo-benefício igual, pois nenhum outro veículo tem capacidade para 
transportar uma tonelada de carga ou tem a durabilidade e o baixo custo de manutenção da 
Kombi." 
 
O executivo lembra que, em meados dos anos 90, a Volks lançou a Kombi Carat, uma versão mais 
sofisticada, com bancos de tecido, desembaçador traseiro, aquecimento interno e vidro verde. "Foi 



um fiasco. Não vendemos nada e o veículo teve de sair de linha." 
 
 
Mas se engana quem acredita que a Kombi é só veículo de trabalho. Há dez anos, o comerciante 
Sérgio Eduardo Fontana comprou uma Kombi fabricada em 1961. O veículo tinha pertencido a um 
único dono, um rapaz que a usava para transportar a mãe paralítica.  
 
"A filha da senhora insistiu para eu ver a perua e, quando vi, me apaixonei." Ele gastou mais na 
restauração do que no valor pedido pela proprietária. 
 
Hoje, a Kombi faz parte da coleção de Fontana, mas ele costuma viajar nela para várias partes do 
País. Brasília, Porto Alegre e Chapecó (SC) foram os destinos mais recentes.  
 
Em uma viagem a Curitiba, há quatro anos, Fontana perdeu uma calota num dos vários buracos 
da BR-116, próximo a Registro (SP). Na volta, uma semana depois, ele avistou a calota encostada 
no pilar de uma ponte. "Reconheci ao passar pelo local." 
 
Hoje com 45 anos, Fontana diz que a Kombi faz parte de sua vida. "Meu pai teve, era nela que eu 
saía para tomar chope com os amigos em minha juventude." Interessados já ofereceram o valor 
de um carro novo pela Kombi, mas "ela não tem preço", avisa. 
 
  

 
Leia mais: 
 
O único país onde a velha perua sobrevive  
 
Junto com o Santana e o Mille, Kombi resiste por ter público específico e por causa do preço  
 
O Brasil é o único País onde a Kombi ainda é fabricada, a exemplo dos modelos Santana e Mille, 
estes dois últimos na casa dos 20 anos. "Em nenhum outro local no mundo isso ocorre", afirma o 
diretor José Caporal, da Megadealer, consultoria especializada no mercado de veículos. 
 
Além de se destinarem a públicos específicos, os três veículos têm em comum a opção pelo preço 
mais baixo. A Kombi é a van mais em conta e o Santana é o carro grande mais barato e atrai 
principalmente taxistas. O Mille é o de menor valor no mercado de populares. 
 
A Kombi, sozinha, já vendeu mais de 1,3 milhão de unidades no País. Em meio século, a van 
passou por quatro reestilizações, mas as características do design da primeira versão foram 
mantidas. "Outras empresas tentam repetir o sucesso da Kombi, mas nenhuma conseguiu nesses 
50 anos", afirma Paulo Sérgio Kakinoff, diretor de Vendas e Marketing da Volkswagen. 
 
Segundo ele, a perua teve todos os testes de segurança aprovados pelo Departamento Nacional 
de Trânsito (Denatran), mas muitos analistas insistem em que o modelo não é seguro no trânsito, 
por causa do seu formato. 
 
O Mille já passou de 2 milhões de unidades vendidas em 20 anos, também com poucas mudanças 
de desenho externo. Há duas semanas, o modelo, o quinto mais vendido no País, passou a ser 
equipado com motor bicombustível. 
 
O mesmo ocorreu com o Gol, outro modelo com mais de duas décadas. A primeira versão do 
carro foi lançada em 1980, mas em 1994 ele foi totalmente renovado. Cinco anos depois, passou 
por nova reforma e, neste ano, deve ganhar outra maquiagem de rejuvenescimento para segurar-
se um pouco mais na liderança de vendas do mercado. 
 



Desses "velhinhos", a Kombi começa a figurar como relíquia na lista de procurados por 
colecionadores dentro e fora do País. Há alguns anos, o Clube do Fusca vendeu para uma empresa 
do Japão um modelo 1953, o primeiro a ser comercializado no País. Tempos depois, os 
classificados de um jornal japonês anunciaram o veículo, com foto, por US$ 35 mil. 
 
"Quando passo pelas estradas, motoristas de outros veículos olham e buzinam; ela chama muito a 
atenção", conta Sérgio Eduardo Fontana, dono de um modelo 1961, de cor amarela e branca. 
 
Ao mesmo tempo em que o Brasil mantém em produção modelos lançados há décadas, também 
há casos de produtos que não resistiram um ano. Caporal lembra de uma versão da General 
Motors, o Vectra A, que nem completou um ano de mercado e foi alterado porque o design não 
agradou. 
 
Outro carro da marca, o Tigra, também ficou pouquíssimo tempo nas lojas. Depois de um 
lançamento pomposo, veio a maxidesvalorização do real e o modelo deixou de ser importado. 
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