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Mercedes-Benz viaja para o Salão de Frankfurt com 
novo recorde de vendas em agosto 
 

• A Mercedes-Benz comercializou 170.341 veículos em todo o mundo (+ 9.0%), 
estabelecendo um novo recorde de vendas em agosto; 
 
• Ao longo dos últimos quatro anos e meio, a Mercedes-Benz estabeleceu um 
novo recorde de vendas todos os meses; 
 
• Em todo o mundo, houve uma forte procura por SUVs (+ 13,8%), cabrios e 
roadsters (+ 20,1%) da Mercedes-Benz; 
 
• Registaram-se vendas recorde em agosto nas regiões Europa (+ 8,4%) e Ásia-
Pacífico (+ 18,9%); 

 
 
No mês passado, a Mercedes-Benz comercializou mais automóveis em todo o mundo do 

que nunca em agosto. No total, 170.341 viaturas foram entregues aos clientes (+ 9,0%). 

Nos primeiros oito meses do ano, foram vendidas 1.496.406 unidades o que representa 

um aumento de 12,8% em relação a período homólogo do ano passado. Em agosto, a 

Mercedes-Benz foi a marca premium com mais matrículas em vários mercados, incluindo 

Alemanha, Espanha, França, Suíça, Portugal, Japão, Austrália, Taiwan, Canadá e Brasil. 

 

Vendas Mercedes-Benz por região e mercado 
 
Na Europa, as vendas unitárias da Mercedes-Benz superaram todos os anteriores 

números de agosto. Um total de 61.589 unidades foram vendidas (+ 8.4%), dos quais 

25.155 foram entregues a clientes na Alemanha (+ 6.9%). Novos recordes de vendas 

foram estabelecidos no mês de agosto na Bélgica, Suíça, Áustria, Suécia e Portugal, bem 
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como na Polónia (+ 46,8%) e Espanha (+ 18,2%), onde o crescimento foi especialmente 

forte. 

 

A região Ásia-Pacífico registou um aumento nas vendas de 18,9% para 73.264 veículos 

Mercedes-Benz entregues. Também na China, foram vendidos mais Mercedes-Benz do 

que nunca no mês de agosto: 50.505 clientes receberam um automóvel novo (+ 24,5%). 

Novos recordes foram igualmente estabelecidos nos mercados da Coreia do Sul, Japão, 

Austrália, Índia, Tailândia, Taiwan e Malásia. 

 

Na região do NAFTA, as vendas unitárias da Mercedes-Benz totalizaram 254.606 veículos 

nos primeiros oito meses deste ano. A ligeira diminuição na região deve-se 

principalmente ao mercado americano, tendencialmente em declínio. 13.242 automóveis 

Mercedes-Benz foram vendidos nos EUA desde o início do ano. No Canadá e no México, 

a Mercedes-Benz alcançou os melhores números de vendas para agosto e nos primeiros 

oito meses. 

 

Mercedes-Benz - vendas por modelo 

 

Na Europa, o novo Classe S Limousine teve seu primeiro mês completo de vendas em 

agosto. Em comparação com o mesmo mês do ano passado, as vendas deste modelo de 

luxo aumentaram em mais de 35%. Na China, o seu maior mercado de vendas, o Classe 

S Limousine estará nos concessionários em setembro. O lançamento do mercado dos EUA 

será feito nas próximas semanas. 

 

Os SUVs da Mercedes-Benz, especialmente o GLC e o GLA, tiveram uma forte procura no 

mês passado. Com um aumento de 13,8%, representando 64,043 unidades entregues 

foram comercializadas mais SUVs do que nunca no mês de agosto. A popularidade dos 

SUVs é aparente em todo o mundo. Novos registos de vendas foram estabelecidos na 

Europa, bem como nas regiões NAFTA e Ásia-Pacífico. Desde o seu lançamento no 

mercado em 2008, mais de um milhão de unidades da GLK e do seu sucessor, o GLC, 

foram entregues a clientes em todo o mundo. 

 

As vendas dos dream cars Mercedes-Benz atingiram um novo recorde em agosto, com 

12.419 coupés, cabrios e roadsters vendidos (+ 20,1%). Na Alemanha, um dos maiores 

mercados para estes modelos, as boas temperaturas de verão certamente ajudaram a 
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aumentar a forte procura. Ao longo do ano as vendas mundiais são consideravelmente 

maiores do que em período homólogo anterior, com aumento de 28,4%. 

 

smart 

Em agosto, 7.711 clientes decidiram a favor da smart, que obteve um crescimento de 1%. 

O crescimento de dois dígitos foi alcançado no mês passado em mercados como Itália, 

Espanha, Bélgica, Holanda e Áustria. Desde o início do ano, nos principais mercados da 

China e da Grã-Bretanha, foram vendidos mais smart do que nunca nos primeiros oito 

meses do ano.  

 

Panorama geral das vendas de automóveis Mercedes-Benz e smart 

 

 Agosto 2017 Variação % Jan. – Ago 2017 Variação % 

Mercedes-Benz 170,341 +9.0 1,496,406 +12.8 

smart 7,711 +1.0 87,853 -4.2 

Mercedes-Benz Cars 178,052 +8.6 1,584,259 +11.7 

     
Por região     

Europa 61,589 +8.4 621,862 +9.0 

- Alemanha 25,155 +6.9 203,624 +6.7 

Ásia-Pacifico 73,264 +18.9 582,240 +25.2 

- China 50,505 +24.5 391,772 +32.8 

NAFTA 30,500 -7.7 254,606 -0.4 

- EUA 25,373 -10.7 213,242 -2.9 

 

 

 


