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Mercedes-Benz inicia quarto trimestre com novo 

recorde de vendas 

 
• A Mercedes-Benz estabeleceu novo recorde de vendas em outubro com 182.812 

veículos entregues (+ 5,6%). 

• Crescimento de dois dígitos (+ 11,1%) nas vendas de unidades e um recorde já foi 

alcançado nos primeiros dez meses (1.900.112 unidades). 

• Na China, as vendas de unidades no ano de 2016 já foram superadas em outubro. 

• Os melhores números de vendas foram alcançados para o Classe E Limo e Station, 

bem como para SUVs em outubro. 

  

A Mercedes-Benz continuou o seu recorde de vendas no mês passado com 182.812 

veículos vendidos em outubro (+ 5,6%). Como resultado, o número de veículos 

comercializados nos primeiros dez meses do ano aumentou para 1.900.112 

representando um crescimento de 11,1% em relação ao mesmo período do ano passado. 

Em outubro, a Mercedes-Benz foi a marca premium com melhores resultados em vários 

mercados, incluindo Alemanha, Itália, Espanha, Bélgica, Áustria, Portugal, Taiwan, EUA 

e Canadá. 

 

Vendas Mercedes-Benz por região e mercado 

 

Na Europa, a Mercedes-Benz alcançou as melhores vendas em outubro e nos primeiros 

dez meses do ano. A marca com a estrela entregou 76.694 automóveis aos seus clientes 

no mês passado (+ 7,4%) e aproximadamente 800.000 desde o início do ano (+ 8,0%). Na 
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Grã-Bretanha, o segundo maior mercado europeu, a marca registou novos recordes de 

vendas no mês passado e no período de janeiro a outubro. Isto também se aplica aos 

mercados França, Espanha, Bélgica, Suécia, Polónia, Áustria e Portugal. 

 

Na região da Ásia-Pacífico, a Mercedes-Benz superou as suas vendas unitárias do mês do 

ano anterior e estabeleceu um novo recorde (+ 5,3%): um total de 67.132 veículos foram 

entregues aos clientes nesta região em outubro. As vendas unitárias nos primeiros dez 

meses do ano foram 21,1% maiores face ao ano anterior, com um novo recorde de 728.263 

veículos entregues. Nos mercados da Coreia do Sul, Austrália, Taiwan, Índia e Tailândia 

foram vendidos mais automóveis no período de janeiro a outubro do que nunca. 

 

As vendas na região do NAFTA aumentaram para 34.144 unidades no mês passado (+ 

3,8%). Os números de vendas estão acima do ano anterior com 323.448 veículos 

entregues aos clientes desde o início do ano. No Canadá, a Mercedes-Benz estabeleceu 

novos registos de vendas em outubro (+ 14,6%), bem como nos primeiros dez meses (+ 

12,7%). Com taxas de crescimento de 38,9% no mês passado e 23,7% desde o início do 

ano, também foram atingidos novos níveis no México. Nos Estados Unidos, registaram-

se 28.955 unidades entregues em outubro e 271.205 nos primeiros dez meses de 2017. 

 

Unidade de vendas Mercedes-Benz por modelo 

 

As vendas do Classe E Limo e Station aumentaram para um valor de 27.566 unidades no 

mês passado (+ 9,7%). Desde o início deste ano, o valor do período do ano anterior foi 

superado em 50% com entregas de 295.639 unidades. 

 

Os SUVs continuaram a ser extremamente populares no mês passado. Com vendas de 

66.332 unidades, mais SUVs da Mercedes-Benz foram vendidos do que nunca em 

outubro (+ 12,9%), pelo que o GLC foi o principal motor de crescimento. Nos primeiros 

dez meses de 2017, os SUVs também alcançaram um novo recorde de 658.208 unidades 

vendidas (+ 13,7%). 

 

As vendas unitárias mundiais dos dream cars da Mercedes-Benz aumentaram 12,9% em 

outubro. No total, 12.593 coupés, cabriolets e roadsters foram entregues aos clientes. A 

versão Coupé e Cabriolet do Classe S também pertencem aos dream cars e podem ser 

encomendadas desde outubro.  
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smart 

 

Em outubro, 10.872 clientes decidiram a favor dos smart fortwo ou forfour. O microcarro 

urbano estabeleceu novos recordes no mês passado em Taiwan e na Rússia. As vendas 

unitárias também aumentaram significativamente na França, Bélgica e Holanda. Desde 

o início do ano, 111.486 clientes receberam a entrega do seu novo smart fortwo ou 

forfour. Na China foram comercializados mais smarts do que em qualquer outra altura 

do ano. 

 

Vendas Mercedes-Benz Cars 

 outubro 2017 Variação % Jan. – Out. 2017 Variação % 

Mercedes-Benz 182,812 +5.6 1,900,112 +11.1 

smart 10,872 -5.5 111,486 -4.9 

Mercedes-Benz Cars 193,684 +4.9 2,011,598 +10.0 

     

Mercados     

Europa 76,964 +7.4 799,936 +8.0 

- Alemanha 25,014 +4.3 255,994 +5.6 

Ásia-Pacífico 67,132 +5.3 728,263 +21.1 

- China 46,016 +10.9 488,915 +27.8 

NAFTA 34,144 +3.8 323,448 +0.1 

- EUA 28,955 +1.0 271,205 -2.4 

 

 


