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Mercedes-Benz apresenta o melhor 3º trimestre da sua 
história 
 

• Com 220.894 veículos entregues a clientes em setembro (+4.5%), a 

Mercedes-Benz estabeleceu o seu 55º recorde de vendas. Desde o início do 

ano o crescimento é superior a 11%.  

• Entre julho e setembro de 2017 o crescimento foi de 7,9%, o melhor 3º 

trimestre da história da Marca. 

• Na Europa passa a marca das 100.000 unidades entregues em setembro. 

• Mais de 78.000 SUVs entregues a clientes. 

 

 

Com 220.894 veículos entregues a clientes durante o mês de setembro (+4.5%), e 573.026 

veículos entre julho e setembro, a Mercedes-Benz estabeleceu assim mais um recorde de 

vendas. Desde o início do ano, já foram entregues 1.717.300 unidades a novos clientes, 

mais 11,7% que em 2016. A Mercedes-Benz continua a sua tendência de crescimento 

tendo já alcançado a liderança no segmento premium na Alemanha, França, Itália, 

Espanha, Portugal, Suíça, Polónia, Áustria, Japão, Austrália, Taiwan, nos EUA, Canadá, 

México e Brasil. 

Vendas por região e mercado 

Na Europa, mais de 100.000 clientes receberam o seu novo Mercedes-Benz em setembro 

(+2,3%). Com 722.972 unidades comercializadas desde o início do ano, entre os quais 
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230.980 automóveis foram entregues apenas na Alemanha, o crescimento na Europa é 

atualmente de 8%. No mês passado foram estabelecidos recordes de vendas em França, 

Espanha, Bélgica, Suíça, Suécia, Polónia, Áustria e em Portugal. 

 

Tal como na Europa, a Mercedes-Benz apresentou o melhor mês de setembro também na 

região Ásia-Pacífico com 78.891 clientes a receberem o seu novo Mercedes-Benz (+8,6%), 

e um total de 661.131 unidades entregues desde o início do ano. Entre os mercados com 

maior crescimento, destaque para a China, Japão, Austrália, Taiwan e Índia.  

Na região NAFTA, a Mercedes-Benz também registou um recorde vendas em setembro 

com 34.698 unidades entregues a clientes, refletindo um forte mês em especial no 

Canadá e México. Nos EUA, a Mercedes-Benz entregou mais de 29.000 unidades em 

setembro perfazendo um total de 242.250 unidades este ano. 

 

Vendas por modelo 

O Classe E Limousine e Station continuam a ser dos modelos com maior procura. Em 

setembro apenas, 32.178 clientes optaram por uma destas viaturas (+15,1%). Desde 

janeiro, as vendas destes modelos aumentaram cerca de 57%. 

Os SUV’s da Mercedes-Benz também continuam o seu caminho de sucesso com recordes 

consecutivos de vendas. Em setembro, 78.277 unidades foram entregues a clientes 

(+14,8%), com especial destaque no GLA, GLC e no bem-sucedido Classe G. 

Os dream cars da Mercedes-Benz também registaram um crescimento assinalável em 

setembro (+20,9%), tendo já sido comercializados 131.572 unidades em 2017. No mês 

passado foi apresentado o novo Classe E Cabrio em vários mercados, contribuindo assim 

para a história de sucesso dos dream cars da Marca que já ascende a 3.5 milhões de 

unidades entregues entre coupés, cabriolets e roadsters. 

 

smart  

Em setembro foram entregues 12.761 unidades a clientes totalizando mais de 100.000 

unidades entregues desde o início do ano. A Europa continua a ser o principal mercado 

para estes veículos, seguida da região Ásia-Pacífico. Durante o Salão de Frankfurt, a 

smart anunciou oficialmente que irá passar a comercializar apenas unidades com 

propulsão elétrica, tornando-se na primeira marca a converter por completo o seu 

negócio de motores a combustão em motores elétricos. 
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Vendas Mercedes-Benz Cars 

 Setembro 
2017 

Variação % Jan. – Set. 
2017 

Variação % 

Mercedes-Benz 220,894 +4.5 1,717,300 +11.7 

smart 12,761 -8.8 100,614 -4.8 

Mercedes-Benz Cars 233,655 +3.7 1,817,914 +10.6 

     
Por região     

Europa 101,110 +2.3 722,972 +8.0 

- Alemanha 27,356 -1.0 230,980 +5.7 

Ásia-Pacifico 78,891 +8.6 661,131 +22.9 

- China 51,127 +11.4 442,899 +29.9 

NAFTA 34,698 +0.6 289,304 -0.3 

- EUA 29,008 -1.7 242,250 -2.8 

 

 


