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Mercedes-Benz com crescimento de vendas em agosto 

 
• Em agosto foi estabelecido um novo recorde de vendas Mercedes-Benz, com 

177.819 veículos comercializados em todo o mundo (+ 14,0%). 

• No mês passado registou-se um crescimento significativo nas vendas de veículos 

compactos (+ 28,6%). 

• Ano após ano regista-se um aumento de vendas dos modelos Classe C e E Station. 

 

No passado mês, a Mercedes-Benz registou um crescimento de dois dígitos (+ 14,0%) pela 

segunda vez consecutiva, o que representa um novo recorde para o mês de agosto. A 

popularidade contínua dos veículos compactos teve um impacto positivo no 

desenvolvimento das vendas unitárias (+ 28,6%). As entregas de SUVs aumentaram em 

agosto pela primeira vez este ano (+ 8,7%). Além disso, as entregas em todo o mundo 

aumentaram mais uma vez no mês passado, nos modelos Mercedes-Benz Classe C (+ 

6,7%) e Classe E (+ 14,7%). As vendas da Mercedes-Benz, de 1.501.405 unidades nos oito 

primeiros meses do ano, estão a aproximar-se do nível mais alto do ano anterior (-0,7%). 

De janeiro a agosto, a Mercedes-Benz manteve a sua liderança de mercado no segmento 

premium na Alemanha, Reino Unido, França, Bélgica, Suíça, Portugal, Suécia, 

Dinamarca, Austrália, Canadá e República da África do Sul. 

 

Vendas Mercedes-Benz por região e mercado 

Em agosto, foram comercializados 62.213 veículos Mercedes-Benz na Europa, o que 

representa um novo recorde para este mês (+ 13,1%). Nos primeiros oito meses do ano, 
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foram entregues 200.340 automóveis Mercedes-Benz - um aumento de 2,7% em 

comparação com o mesmo período do ano passado. O mês passado foi o melhor agosto de 

sempre para vendas unitárias na Bélgica, Suíça, Polónia, Áustria, Portugal e Dinamarca. 

 

Na região Ásia-Pacífico foram comercializados 82.310 veículos Mercedes-Benz em agosto 

(+ 13,8%). Em 2019, já foram entregues 642.603 unidades nesta região - também um 

novo recorde nos primeiros oito meses de um ano (+ 0,5%). A Mercedes-Benz estabeleceu 

recordes de vendas na China, quer em agosto, quer nos primeiros oito meses do ano, 

onde foram vendidos 464.226 veículos (+ 4,1%).  

 

As vendas na região do NAFTA aumentaram para 29.678 unidades (+ 20,9%). Um dos 

principais impulsionadores do crescimento das vendas na região é o seu principal 

mercado, os Estados Unidos, onde foram vendidos 24.771 veículos Mercedes-Benz em 

agosto (+ 21,8%).  

 

Vendas de unidades Mercedes-Benz por modelo 

Os veículos compactos tiveram um claro impacto nas vendas de agosto: 

aproximadamente 48.900 unidades Classe A e B, CLA, CLA Shooting Brake e GLA foram 

entregues no mês passado (+ 28,6%). Os principais fatores que impulsionam esse 

crescimento, além do Classe A, são, sobretudo, o classe B (+ 46,4%) e o novo CLA Coupé, 

cujas entregas mais que duplicaram na Europa no mês passado. Nos primeiros oito meses 

do ano, foram vendidos em todo o mundo aproximadamente 417.000 veículos compactos 

(+ 9,5%).  

 

As entregas do Classe E Limousine e Station atingiram um novo recorde em agosto, com 

28.200 unidades vendidas. O Classe E Limousine registou um crescimento de 14,7% nas 

vendas em todo o mundo. 

 

As vendas no segmento de SUV’s aumentaram pela primeira vez este ano cerca de 8,7%, 

com aproximadamente 61.800 unidades vendidas em agosto de GLA, GLC, GLC Coupé, 

GLE, GLE Coupé, GLS e Classe G. As entregas do novo Classe G nos primeiros oito meses 

deste ano já superaram o valor recorde de 2017. 

 

smart 
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No mês passado foram comercializados 11.161 veículas smart em todo o mundo (+ 

31,8%). As entregas na região da Europa, especialmente na Alemanha, França e Itália, 

deram uma contribuição fundamental para o crescimento registado em agosto. Nos 

primeiros oito meses do ano, foram vendidos 80.490 veículos em todo o mundo (-5,9%). 

Os modelos elétricos da smart estão a ser atualizados e terão a sua estreia mundial no 

Salão Automóvel de Frankfurt de 2019. 

 

Visão geral de vendas de automóveis Mercedes-Benz 

 

 Agosto 2019 Variação % Jan.-Ago. 2019 Variação % 

Mercedes-Benz 177,819 +14.0 1,501,405 -0.7 

smart 11,161 +31.8 80,490 -5.9 

Mercedes-Benz Cars 188,980 +15.0 1,581,895 -1.0 

     

Vendas por mercado      

Europa 62,213 +13.1 593,441 -0.7 

- Alemanha 26,658 +24.3 200,340 +2.7 

Ásia-Pacifico 82,310 +13.8 642,603 +0.5 

- China 60,134 +12.8 464,226 +4.1 

NAFTA 29,678 +20.9 233,328 -3.1 

- EUA 24,771 +21.8 196,779 -1.2 

 

 

 

 


