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Mercedes-Benz mantém sucesso de vendas ao entrar 
no 3º trimestre de 2017 
 

• Mercedes-Benz inicia o 3º trimestre do ano com um crescimento de dois 

dígitos e o melhor julho de sempre (181.791 veículos, +11.0%)  

• Classe E Limousine e Station com um crescimento na ordem dos 65%  

• Região Europa - 560.000 unidades comercializadas, Ásia-Pacifico - 510.000 

unidades e Região NAFTA - 225.000 unidades.  

 

Com um crescimento de 11% e 181.791 veículos comercializados em julho, a 

Mercedes-Benz iniciou o 3º trimestre com um novo recorde de vendas. Desde o 

início do ano, a Marca da estrela já comercializou 1.326.065 viaturas (+13,3% que 

em 2016). A Mercedes-Benz mantém a liderança no segmento premium na 

Alemanha, Itália, Bélgica, Suíça, Portugal, Taiwan e Canadá. 

 

Vendas por região 

A Europa continua a ser a região com maior sucesso de vendas a nível mundial ao ter 

entregue 76.153 automóveis (+10,4%) em julho. Nos primeiros 7 meses do ano, 560.273 

veículos foram entregues a clientes no velho continente (+9,1%). Cerca de um terço dos 

automóveis comercializados foi na Alemanha (26.273 veículos, +10,4%), sendo no 

entanto o maior crescimento registado em Espanha (+18%) e Bélgica (+17,7%). Portugal 

apresentou um crescimento considerável em julho com 1.418 unidades entregues 

a novos clientes e um crescimento de 15,7%. 
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Na região Ásia-Pacifico, um novo recorde de vendas foi alcançado no mês de julho, com 

70.266 viaturas Mercedes-Benz comercializadas (+22,7%). Nos primeiros 7 meses do ano, 

508.976 unidades foram entregues a clientes (+26,1%). Além do maior mercado nesta 

região - a China - onde foram entregues 48.588 unidades (+31,8%), a Coreia do Sul (+41%) 

e a India (+20,9%) apresentaram um crescimento assinalável. 

 

Na região NAFTA foi registado um recorde absoluto de vendas nos primeiros 7 meses do 

ano – 224.106 unidades. Deste total, 187.869 viaturas Mercedes-Benz foram entregues 

a clientes apenas nos EUA. Recorde de vendas foram igualmente assinalados no Canadá 

(+11,8%) e México (+28%). 

 

Vendas por modelo 

Com um crescimento de 64,6%, o Classe E Limousine e Station foram os modelos que 

mais contribuíram para o crescimento da Mercedes-Benz em julho. Em conjunto, ambos 

totalizaram 28.693 unidades, sendo o maior mercado a China onde a versão longa da 

limousine é especialmente popular. 

 

Nos EUA, as vendas de SUV’s aumentaram 14,6% no mês passado para 64.521 unidades. 

O GLA e GLC foram novamente os modelos com maior procura pelos clientes. Desde o 

início do ano, cerca de 450.000 novos SUV’s foram entregues a clientes, um aumento de 

13,6% face a 2016. 

 

Em julho, a procura por Coupés, Cabriolet e Roadsters da Marca foi especialmente forte, 

tendo atingido um crescimento de 18,2% e mais de 14.000 unidades entregues. Desde o 

início do ano, mais de 100.000 unidades foram comercializadas o que representa um 

crescimento de 29,5%. O novo Classe E Coupé é um dos modelos com maior procura desde 

o seu lançamento nos mercados mundiais. 

 

smart 

As vendas do fortwo e forfour totalizaram 10.268 unidades em julho de 2017. O 

crescimento destes veículos micro compactos foi especialmente forte na Alemanha onde 

também foi apresentado o smart fortwo eletric drive na sua versão cabriolet. 
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Visão geral de vendas  

 Julho 2017 Variação % Jan. – Jul 2017 Variação % 

Mercedes-Benz 181,791 +11.0 1,326,065 +13.3 

smart 10,268 -2.8 80,142 -4.7 

Mercedes-Benz Cars 192,059 +10.2 1,406,207 +12.1 

     
Por região  

Europa 76,153 +10.4 560,273 +9.1 

- Alemanha 26,679 +8.7 178,469 +6.7 

Ásia-Pacifico 70,266 +22.7 508,976 +26.1 

- China 48,588 +31.8 341,267 +34.1 

NAFTA 30,707 -7.5 224,106 +0.6 

- EUA 25,909 -9.2 187,869 -1.8 

 


