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Mercedes-Benz comercializa dois milhões de 
automóveis nos primeiros 11 meses de 2017 
 

• Mercedes-Benz entrega 195.698 automóveis em novembro, um crescimento de 

7,2%. 

• Com 2.095.810 automóveis entregues a clientes nos primeiros 11 meses do ano, 

a Marca está com um crescimento de 10,7% face a 2016. 

• Novo Classe S apresenta um crescimento na ordem dos 18,5%. 

• Com mais de 500.000 unidades comercializadas na China, este continua a ser 

um dos mercados mais importantes para a Marca a nível mundial (+27,3%). 

A Mercedes-Benz entregou no passado mês de novembro 195.698 automóveis novos 

a clientes (+7.2%). Este foi o 57º mês consecutivo com recorde de vendas. Nos 

primeiros 11 meses do ano foram entregues 2.095.810 automóveis, o melhor 

período de vendas na história da Marca, e que representou um crescimento de 

10,7%. Em novembro, a Mercedes-Benz foi a marca premium mais comercializada 

na Alemanha, França, Itália, Áustria, Portugal, Taiwan, EUA, Canadá e México. 

 

Vendas por região e mercado  

Na Europa, com 79.942 automóveis entregues a clientes e um crescimento de 1,5%, 

novembro, a marca da estrela apresentou um novo recorde de vendas. Desde o início do 

ano, 879.878 automóveis foram comercializados (+7,3% face a 2016). Recordes de vendas 

foram registados nos 11 meses do ano em Portugal, Reino Unido, França, Espanha, 

Bélgica, Suíça, Suécia, Polónia e Áustria. 
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Com um total de 74.302 automóveis comercializados na Região Ásia-Pacífico, o mês de 

novembro apresentou um crescimento de 16,2% face ao ano transato. Em 2017, esta 

região já conta com 802.565 unidades Mercedes-Benz vendidas (+20,6%), com especial 

destaque para a China que em novembro comercializou 50.813 unidades e 539.728 desde 

o início do ano (+27,3%). 

 

A região NAFTA contribuiu igualmente para o grande sucesso de vendas da Mercedes-

Benz em 2017. Nos EUA, 30.838 clientes optaram por um novo Mercedes-Benz em 

novembro (+1,6%), o que contribuiu para um total de 359.953 automóveis 

comercializados nesta região (+0,5%). Canadá (+12,7%) e México (+25,3%) destacaram-se 

igualmente com uma excelente performance. 

 

Vendas por modelo  

O Classe E, nas suas versões limousine e station, continua entre os modelos mais 

procurados pelos clientes da Mercedes-Benz com um aumento de 8,2% face a novembro 

de 2016. Desde o início do ano, o aumento de vendas verificado foi de 46% face a 2016, 

com especial destaque para a procura da versão longa do Classe E pelo mercado Chinês. 

 

A nova geração do Classe S, introduzida nos EUA e na China no passado mês de 

setembro, apresentou um crescimento de 18,5% face ao ano anterior. Também na 

Alemanha, um dos mercados com maior procura por este modelo, bem como na Coreia 

do Sul, a procura pelo novo Classe S superou todas as expetativas. 

 

Os SUVs da Mercedes-Benz continuam a estabelecer recordes de vendas (73.418 

unidades) em todos os meses ao longo de 2017. O crescimento de vendas (19,8%) foi 

maioritariamente verificado nos modelos GLC, GLA, GLE Coupé e GLS. 

 

smart 

Mais de 11.500 smart fortwo e smart forfour foram entregues a novos clientes durante o 

mês de novembro. A procura pelos dois modelos foi especialmente forte nos seus 

principais mercados – Alemanha e Itália. China, Bélgica e Holanda registaram também 

uma forte procura com um crescimento de vendas em ambos os modelos. Nos primeiros 

11 meses do ano, 123.130 unidades foram comercializadas a nível mundial. 
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Vendas Mercedes-Benz Cars 

 Novembro 2017 Variação % Jan. – Nov. 2017 Variação % 

Mercedes-Benz 195.698 +7.2 2.095.810 +10.7 

smart 11.644 -7.3 123.130 -5.1 

Mercedes-Benz Cars 207.342 +6.2 2.218.940 +9.7 

     
Por região     

Europa 79.942 +1.5 879.878 +7.3 

- Alemanha 25.952 +1.4 281.946 +5.2 

     

Ásia-Pacifico 74.302 +16.2 802.565 +20.6 

- China 50.813 +22.2 539.728 +27.3 

NAFTA 36.505 +3.8 359.953 +0.5 

- EUA 30.838 +1.6 302.043 -2.0 

 
 


