
 
Uma cinqüentona com novidades  
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Com quase 50 anos, a Kombi ainda surpreende e chega com motor flex e refrigeração a água.  
 
Presente no cotidiano dos brasileiros, o modelo pioneiro entre as grandes fabricantes na indústria 
nacional automotiva, está longe de encerrar sua trajetória por aqui. Para o empresário Urubatan 
Helou, a Kombi tem um valor sentimental muito forte. Foi com uma versão do modelo que ele 
iniciou seus negócios no ramo dos transportes. Hoje , Helou possui uma frota de mais de 700 
veículos pesados, entre carretas e caminhões 
 
 
A "Velha Senhora" com muito charme 
   
Perto de completar 50 anos no Brasil, a "Velha Senhora" ainda surpreende. A Kombi retoma as 
vendas, com a demanda maior do que a oferta. De acordo com executivos das Volkswagen, há 
uma fila de espera de até dois meses pelo carro - o pioneiro da indústria automobilística 
brasileira. Presente no cotidiano de muitos brasileiros - alguns dos quais fizeram fortuna após 
comprá-la -, a Kombi está longe de encerrar sua trajetória por aqui.  
 
A adoção da tecnologia com motor flexível, a refrigeração a água - em substituição ao sistema a 
ar - e o preço imbatível no mercado revigoraram o modelo. Em março, a Kombi chegou a ter 
cerca de 1,9 mil unidades comercializadas, o que representa cerca de 22 mil carros no ano. Em 
2005, a venda estava estacionada em cerca de 1,2 mil unidades/mês. O seu recorde de vendas 
ocorreu em 1996, quando atingiu 52.659 unidades vendidas.  
 
A Kombi passou a utilizar neste ano o novo propulsor EA-111 1.4 8V Total Flex, que oferece 25% 
a mais de potência quando abastecido com 100% a álcool, ou 34% (gasolina), além de ser até 
30% mais econômico que o antecessor refrigerado a ar. A mudança foi logo assimilada pelo 
consumidor, uma vez que duas principais características do modelo foram aperfeiçoadas: o 
consumo e o desempenho.  
 
"Nenhum veículo oferece a relação custo/benefício da Kombi. No segmento de utilitários, ela 
vende mais do que a soma dos seus sete principais concorrentes no mercado nacional", afirma 
Paulo Sérgio Kakinoff, diretor de vendas e marketing da Volkswagen. "Os preços da Kombi 2006 
permanecerão inalterados, apesar do significativo investimento para a aplicação da nova 
motorização do modelo."  
 
Para quem utiliza o carro para o trabalho, o sucesso da Kombi tem uma explicação: é o único do 
segmento com capacidade de transportar em carga seu próprio peso. "A decisão da Volkswagen 
visa reforçar a principal característica da Kombi nessas últimas décadas. Não há maneira mais 
barata de se transportar uma tonelada de carga", comenta Hans-Christian Maergner, presidente 
da Volkswagen do Brasil.  
 
Líder de seu segmento desde o lançamento em 1957, o carro atingiu mais de 1,5 milhão de 
unidades vendidas no mercado brasileiro. O objetivo é não só manter a supremacia - a Kombi 
possui 53% das vendas de seu segmento -, mas também ampliá-la. O última grande mudança no 
carro aconteceu no Brasil em 1976, quando foi adotada a segunda geração, cujo projeto é 
denominado T-2. Na matriz alemã, esta configuração já é peça de museu há muito tempo. Lá, a 
Kombi está na sexta geração, em um projeto que nada lembra o que roda por aqui.  
 
Do alemão Kombinationsfahrzeug, termo que significa combinação do espaço para carga e 
passeio, a Kombi foi um projeto pioneiro que viria a ser seguido muito tempo depois. As atuais 
minivans herdaram um pouco do conceito. Foi a Dodge , nos Estados Unidos, quem primeiro 



começou a apostar em carros voltados para a família e com espaço mais generoso para cargas e 
malas. Só que diferentemente da Kombi, as minivans trazem muito mais luxo. A Zafira e a 
Meriva, da GM, e a Grand Caravan, da Chrysler , são modelos bem-sucedidos no Brasil e no 
exterior e seguem o conceito da Kombi, transportar a família e a bagagem.  
 
Cotidiano  
 
Há tanto tempo na vida dos brasileiros, é comum que o carro faça parte da história de muita 
gente. Com capacidade para transportar nove passageiros e até uma tonelada de carga, a Kombi 
tem um perfil claro para o trabalho. O carro sempre teve atuação em transporte de passageiros e 
de pequenas cargas em áreas urbanas. Assim, foi o primeiro veículo na vida de muitos 
empresários.  
 
"A Kombi tem um valor sentimental muito forte para mim", afirmou o empresário Urubatan Helou, 
presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Carga de São Paulo e Região (Setcesp). 
Diretor-presidente da Braspress, Helou tem, hoje, uma frota de mais de 700 veículos pesados, 
entre carretas e caminhões. Mas sua trajetória empresarial começou com uma Kombi usada, que 
utilizava para fazer pequenas entregas na região central de São Paulo.  
 
"Foi um carro muito útil na minha vida empresarial, decisivo para o impulso dos meus negócios", 
afirmou o empresário do setor de transportes, que na semana passada ganhou o título de 
"Cidadão Paulistano", em homenagem feita pela Câmara Municipal. Para Helou, a Kombi tem, 
atualmente, um projeto "um tanto obsoleto, mas ainda muito eficiente" para uma parcela de 
pequenos transportadores.Quem ouve a rádio CBN (Central Brasileira de Notícias) pela manhã em 
várias praças do País, pode pensar que é uma brincadeira entre locutores a citação de que o 
âncora Heródoto Barbeiro trafega pelas ruas de São Paulo com uma Kombi. Mas não é. O 
jornalista é um antigo usuário do carro e o utiliza, nos fins de semana, para chegar no seu sítio na 
Grande São Paulo. "Não é exotismo", explica o jornalista, que também é apresentador do 
telejornal da TV Cultura. "Para mim, a Kombi é o único carro do mercado brasileiro que oferece 
um ótimo custo benefício", disse. Ele cita como competidores da Kombi a Besta, da Kia, ou a 
Sprinter, da Mercedes-Benz, mas que têm preços muito superiores ao do carro da Volkswagen. 
"Para quem vive carregando tralhas em fins de semana, não tem carro melhor", afirma.  
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Personalidade muito atuante em São Paulo, o apresentador descreve situações que enfrenta por 
ter um carro considerado por muita gente "antiquado". O apresentador já declarou ter sido 
confundido com entregador de encomendas ao chegar a um hotel de luxo para fazer palestra. 
Mesmo esclarecida a situação, a perua do jornalista foi deixada na parte dos fundos do 
estacionamento.  
 
Hoje, a Kombi tem quatro versões para venda. O menor preço é de R$ 39,236. A versão mais 
sofisticada, a escolar, custa R$ 46.170.  

Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 19 abr. 2006, Plano Pessoal, p. C-8. 

 


