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Mercedes-Benz inicia 4º trimestre com novo recorde de 
vendas 

 Em outubro, a Mercedes-Benz comercializou 190.021 veículos a nível mundial. O 

melhor outubro de sempre para a Marca (+3,9%). 

 Entre janeiro e outubro, a Mercedes-Benz entregou um total de 1.905.108 unidades 

a novos clientes, um aumento de 0,3%. 

 Na China, nos primeiros 10 meses do ano, foram comercializadas  550.000 viaturas 

(+12,7%) 

 Os compactos e os SUV’s da Mercedes-Benz estão entre os modelos mais procurados 

a nível mundial. 

A Mercedes-Benz iniciou o 4º trimestre de 2018 com um recorde de vendas. A nível 

mundial, a Marca entregou 190.021 unidades a novos clientes, ultrapassando assim o 

mês de outubro de 2017 em 3,9%. A Mercedes-Benz mantém assim a posição de liderança 

no segmento premium nos principais mercados, entre eles: Alemanha, França, Itália, 

Espanha, Suíça, Portugal, Coreia do Sul, Japão, Austrália, Canadá e os EUA. 

 

Vendas Mercedes-Benz por mercado  

Na Europa, a Mercedes-Benz cresceu em comparação com o ano passado ao entregar 

79.994 unidades (+3,9%). Entre janeiro e outubro, um total de 768.950 viaturas foram 

entregues. No mercado alemão, o mercado doméstico, a Marca comercializou 29.203 

automóveis em outubro (+16,7%). O novo Classe A foi um modelo particularmente 

popular neste mercado com um aumento de 86,7%. 
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Na região Ásia-Pacífico, as vendas em outubro atingiram as 72.429 unidades (+7,9%), 

tendo a Mercedes-Benz entregue 787.027 viaturas até ao momento (+8,1%). A China, o 

maior mercado a nível mundial para a Mercedes-Benz, comercializou 50.231 unidades 

no passado mês (+9,2%). Nos primeiros 10 meses do ano já foram comercializados no 

mercado chinês 550.938 unidades (+12,7%). A Mercedes-Benz alcançou ainda recorde de 

vendas na India, Tailândia e Malásia.  

 

Na região NAFTA, foram comercializados 32,778 veículos em outubro (-4%). Em 2018, o 

total de vendas nesta região totalizou 304.722 unidades (-5,8%). Nos EUA foram 

entregues a clientes 27.537 automóveis no mês passado e um total de 252.921 este ano 

(-6,7%). 

 

Vendas Mercedes-Benz por modelo  

Mais de 12.500 dream cars (roadsters, cabrios e coupés) foram entregues a novos clientes 

em outubro. O bom tempo no continente europeu durante os últimos meses contribuiu 

também para estes resultados e foi um dos fatores para o aumento de vendas em 1,4%. 

Entre os modelos mais procurados encontram-se os cabrios e os coupés da gama C e S. 

 

Os modelos compactos da Mercedes-Benz foram igualmente populares e a procura elevou 

para um novo recorde de vendas no passado mês. No total, mais de 54.000 Classe A, B, 

CLA, CLA Shooting Brake e GLA foram entregues (+8,1%). A gama compacta encontra-se 

em fase de renovação de produto devendo chegar aos mercados nos próximos meses o 

novo Classe A Limousine e o novo Classe B. O novo Classe A, modelo lançado em maio 

de 2018, é atualmente um dos modelos com maior procura, com um aumento de 20% em 

termos de vendas. 

 

Novos recordes de vendas foram estabelecidos também no segmento dos SUV’s. A nível 

mundial, aproximadamente 68.000 unidades do GLA, GLC, GLC Coupé, GLE, GLE Coupé, 

GLS e Classe G chegaram em outubro às mãos de novos clientes, entre eles os mais 

populares em termos de vendas - GLC e GLC Coupé. O novo Classe G atingiu igualmente 

um novo recorde de vendas em outubro. 

 

smart  

Um total de 11.202 clientes receberam o seu novo fortwo e forfour no decorrer do mês 

passado (+3%). Entre os mercados com melhor performance encontra-se a Alemanha, 
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com um crescimento de 22,8% e o mercado italiano (+19%). Também o mercado 

português (+10,4%) e o mercado austríaco apresentaram um crescimento assinalável. 

Nos primeiros 10 meses do ano, a smart comercializou 107.586 unidades com os modelos 

totalmente elétricos a obterem uma excelente performance. 

 

Vendas 

 Outubro 2018 Variação % Jan.-Out. 2018 Variação % 

Mercedes-Benz 190,021 +3.9 1,905,108 +0.3 

smart 11,202 +3.0 107,586 -3.5 

Mercedes-Benz Cars 201,223 +3.9 2,012,694 +0.1 

     

Vendas por mercado      

Europa 79,994 +3.9 768,950 -3.9 

- Alemanha 29,203 +16.7 247,146 -3.5 

Ásia-Pacifico 72,429 +7.9 787,027 +8.1 

- China 50,231 +9.2 550,938 +12.7 

NAFTA 32,778 -4.0 304,722 -5.8 

- EUA 27,537 -4.9 252,921 -6.7 

 


