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O brasileiro que andar pelas ruas de Tóquio se espantará ao ver carros parecidos com miniaturas 
de Kombi. A transformação de pequenas vans orientais em réplicas do velho modelo da Volks 
começou de forma comedida, há cerca de cinco anos, e vem agradando em cheio ao público 
feminino, segmento que dita regras do consumo no Japão contemporâneo.  
 
Com, no máximo, uma tonelada de peso e motores a gasolina de 660cm³ a 1.200cm³, essas 
microvans são consideradas bonitinhas pelas japonesas. Têm tamanho semelhante ao das sul-
coreanas Towner (que fazem lotação no Brasil), o que é vantagem em um país com ruas estreitas 
e problemas de espaço. Bem menores que as Kombi “de verdade”, as versões reduzidas 
conquistaram a simpatia feminina pela facilidade com que circulam no tráfego caótico e pela boa 
capacidade de carga.  
 
O preço também ajuda. Consumidores viram na brincadeira uma alternativa charmosa e 
econômica de transporte. As vans modificadas saem por US$ 12 mil na versão mais simples. 
Enquanto isso, o “produto original”, cujo desenho é cultuado por japoneses, vale fortunas em 
lojas especializadas: uma Kombi alemã “de verdade”, ano 1968, chega a custar US$ 30 mil (o 
modelo é parecido com o fabricado atualmente no Brasil).  
 
Para os japoneses, essas réplicas são uma possibilidade de se exibir ao volante de um modelo que 
lembra um carro de coleção, mas a um custo reduzido. Já há até clubes de proprietários dos 
chamados Mini Bus.  
 
Na oficina Modest, na região metropolitana de Tóquio, as mulheres são 70% da demanda. O 
empresário Nabuyuki Tanaka, que já vendeu 200 unidades de Mini Bus nos últimos três anos, diz 
que o maior desafio na transformação foi evitar o superaquecimento — já que as microvans 
japonesas têm motores refrigerados a água.  
 
O modelo com as melhores características técnicas para a alteração é o Sambar, da Subaru. Tem 
motor traseiro e até o nome lembra o ritmo da música brasileira que faz sucesso no Japão. A van 
Every da Suzuki, também utilizada, é menos recomendada por ter radiador bem na frente. Para 
os interessados em um motor um pouco mais potente, o furgão Subaru Domingo, de 1.189cm³, é 
o mais indicado. Os três modelos japoneses usados para as modificações são classificados na 
categoria box (caixote) e já estão fora de linha. No mercado de usados, são cotados entre US$ 5 
mil e US$ 11 mil.  
 
As dezenas de empresas que fazem a transformação oferecem a opção de mais de 90 cores. Os 
tons pastel são os favoritos, quase sempre combinados com branco. Por US$ 1.500, a Modest 
vende o kit de peças da “minikombi” para quem quiser fazer o trabalho em casa. 
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