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Forte mês de maio para a Mercedes-Benz e smart 
• Crescimento de 13.5% para um novo recorde de vendas em maio – 193.741 

unidades Mercedes-Benz comercializadas 

• Cinco primeiros meses apresentam recorde de vendas na Europa e nas 

regiões NAFTA e Ásia-Pacífico 

• Classe E Limousine e Station com crescimento superior a 75% 

• smart continua com elevada procura nos mercados europeus e asiáticos 

 

 A Mercedes-Benz apresentou uma vez mais um excelente crescimento de vendas 

no mês de maio, mais de 193.741 unidades comercializadas a nível mundial 

(+13,5%). Desde o início do ano, a Mercedes-Benz entregou 934.965 automóveis 

novos a clientes, mais 14,3% que no ano anterior. Comparativamente com 2016, 

mais de 100.000 clientes optaram pela Mercedes-Benz como a sua marca 

automóvel. 

 

Vendas por região e mercados 

A Mercedes-Benz estabeleceu um novo recorde de vendas na Europa nos primeiros cinco 

meses do ano com um crescimento de 13,7% e 84.472 unidades entregues. Só no mercado 

alemão, o maior a nível europeu, foram entregues a clientes 27.413 automóveis, mais 

4.000 unidades do que em maio de 2016. Reino Unido, França, Suíça, Suécia, Polónia e 

Noruega apresentaram igualmente um crescimento assinalável, em alguns casos acima 

dos 25%. 
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Na região Ásia-Pacífico, a Mercedes-Benz entregou 72.095 veículos no mês de maio, um 

crescimento superior a 25%. O mercado chinês contribuiu para este excelente resultado 

com 50.015 unidades comercializadas, mais 32,2% que no mês anterior. Além da China, 

a Coreia do Sul, a Austrália, Taiwan e a India contribuíram também para o sucesso de 

vendas nesta região. 

 

Nos primeiros cinco meses de 2017, a região NAFTA registou um crescimento 

assinalável ao ter comercializado 158.505 unidades, com os EUA a contribuírem para 

com 132.966 unidades.  

 

Vendas por modelo 

A procura pelos modelos compactos da Mercedes-Benz contínua em alta. Entre janeiro e 

maio deste ano, cerca de 250.000 unidades foram entregues a novos clientes em todo o 

mundo. Em maio foi igualmente entregue o Classe A 3 milhões, uma história de sucesso 

que começou há 20 anos com a primeira geração deste modelo. 

 

O Classe E Limousine e Station continuam com uma forte procura a nível mundial, 

apresentando um crescimento de 75,4% face a abril (30.866 unidades entregues), com as 

vendas da Station a duplicarem face a 2016. 

 

As vendas dos Coupés, Cabriolets e Roadsters cresceram 30,7% em maio para um total 

de 14.945 unidades. Entre os modelos com maior procura destaque para o C Coupé e C 

Cabriolet, com o S Cabriolet a registar um mês especialmente forte de vendas.  

 

smart 

Com um total de 12.201 novos clientes a optarem por uma versão fortwo ou forfour em 

maio, a smart continua a registar uma elevada procura pelos seus micro compactos, em 

especial pelo modelo fortwo cabrio. A procura tem sido especialmente forte no mercado 

Europeu e Asiático. 

 

 

 

 



 

Mercedes-Benz Portugal S.A., Comunicação de Automóveis 

Abrunheira – Apartado 1, 2726-901 Mem Martins • Uma empresa do Grupo Daimler 

 

 

 

3 

 

Mercedes-Benz Cars 

 Maio 2017 Variação % Jan. – Maio 
2017 

Variação % 

Mercedes-Benz 193,741 +13.5 934,965 +14.3 

smart 12,201 -4.8 57,309 -5.1 

Mercedes-Benz Cars 205,942 +12.3 992,274 +12.9 

Mercados     

Europa 84,472 +13.7 393,729 +10.0 

- Alemanha 27,413 +17.4 122,584 +7.6 

Ásia-Pacifico 72,095 +25.5 359,998 +27.4 

- China 50,015 +32.2 242,589 +35.8 

NAFTA 32,314 -5.9 158,505 +1.4 

- EUA 26,893 -8.2 132,966 -1.0 

 


