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Mercedes-Benz continua com crescimento de vendas 

no início do quarto trimestre  
 

 No mês passado, a Mercedes-Benz superou o seu recorde de vendas do melhor 

outubro de sempre, com entregas de 199.293 automóveis (+ 4,9%). 

 Entre janeiro e outubro, foram vendidas 1.924.536 unidades, o que representa 

um aumento a nível mundial de 1% em comparação com o mesmo período do 

ano passado. 

 Na China, o maior mercado da Mercedes-Benz, foram alcançadas vendas 

recordes em outubro e nos primeiros dez meses do ano. 

 

Em outubro, a Mercedes-Benz comercializou 199.293 automóveis em todo o mundo, 

ultrapassando o mês do ano anterior em mais de 9.000 unidades (+ 4,9%). O crescimento 

em outubro foi impulsionado em grande parte pelo novo Classe A Limousine e também 

pelo GLC.  

 

Vendas de unidades Mercedes-Benz por região e mercado 

Em outubro, na Região da Europa, foram comercializados 81.017 veículos Mercedes-

Benz, o que representa um novo recorde e um crescimento de 1,3%. De janeiro a outubro, 

as vendas unitárias na região aumentaram 0,6%. Na Alemanha, as entregas aumentaram 

5,3%, para 30.763 veículos. Em Portugal, Polónia, Suécia, Dinamarca e Hungria, foram 

estabelecidos novos recordes de vendas em outubro.  
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Na região Ásia-Pacífico, a Mercedes-Benz registou as melhores vendas de sempre em 

outubro; as entregas aumentaram 10,9%, para 80.312 unidades vendidas. Um dos 

principais impulsionadores foi, mais uma vez, a China, com 57.142 automóveis 

Mercedes-Benz vendidos em outubro (+ 13,8%) e 583.032 entre janeiro e outubro (+ 5,8).  

 

As vendas unitárias na região do NAFTA aumentaram ligeiramente em outubro em 

comparação com o mesmo mês do ano anterior, para 33.264 automóveis (+ 1,5%). Nos 

Estados Unidos, o principal mercado da região, as vendas também foram ligeiramente 

superiores às de outubro do ano passado, com um total de 27.867 unidades entregues (+ 

1,2%).  

 

Vendas Mercedes-Benz por modelo 

As vendas de veículos compactos permaneceram em níveis recordes em outubro e nos 

primeiros dez meses do ano: 546.100 unidades de Classe A, B, CLA Coupé, CLA Shooting 

Brake e GLA foram entregues (+ 9,8%), e as entregas nesse segmento aumentaram no 

mês passado em 3,3%. Dentro desta categoria, as vendas mundiais foram impulsionadas, 

em particular, pelo Classe A Limousine. As vendas do novo CLA Coupé também tiveram 

um efeito positivo com um crescimento de dois dígitos na Europa. 

 

As entregas mundiais do Classe C Limousine e Station, o modelo mais vendido há mais 

de dez anos, aumentaram em outubro em 6,5%, para 31.800 unidades. As entregas de 

335.100 unidades nos primeiros dez meses do ano também registaram um crescimento 

face ao período homólogo do ano anterior (+ 1,3%).  

 

Um novo recorde foi alcançado no segmento de SUV para outubro, tendo sido 

comercializados mais de 69.500 unidades de GLA, GLC, GLC Coupé, GLS e Classe G. Os 

novos GLC SUV e GLC Coupé atingiram um novo recorde para entregas em outubro. 

 

smart 

Entre janeiro e outubro, foram vendidos em todo o mundo 96.245 veículos smart (-10,5%). 

Nos primeiros dez meses do ano, as vendas na Alemanha, França e Áustria foram de 

novo significativamente maiores do que no mesmo período do ano anterior. Com a 

geração atual dos veículos smart, o desenvolvimento das vendas unitárias foi afetado em 

outubro por fatores relacionados com o ciclo de vida do modelo, devido à próxima 

atualização que já foi apresentada no Salão Automóvel de Frankfurt em setembro. 
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Visão geral de vendas Mercedes-Benz Cars 

 

 Outubro 2019 Variação (%) Jan. – Out. 2019 Variação (%) 

Mercedes-Benz 199,293 +4.9 1,924,536 +1.0 

smart 8,469 -24.4 96,245 -10.5 

Mercedes-Benz Cars 207,762 +3.2 2,020,781 +0.4 

     

Vendas por mercado      

Europa 81,017 +1,3 773,550 +0,6 

- Alemanha 30,763 +5.3 259,500 +5.0 

Ásia-Pacifico 80,312 +10.9 811,591 +3.1 

- China 57,142 +13.8 583,032 +5.8 

NAFTA 33,264 +1.5 298,411 -2.1 

- EUA 27,867 +1.2 252,079 -0.3 

 

 


