
                            
  

Fazenda Rio Grande ganha 1ª loja oficial da Dunlop 
Cidade paranaense já abriga fábrica da empresa no Brasil 

 
Parceira da Sumitomo Rubber Brasil, detentora das marcas Dunlop e Falken, a BS 
Autocenter inaugura nesta quinta-feira, dia 5 de dezembro, a primeira loja em Fazenda 
Rio Grande, cidade da Região Metropolitana de Curitiba, que abriga a fábrica da 
empresa desde outubro de 2013. 
 
A unidade de Fazenda Rio Grande se une as outras 6 lojas oficiais da marca na capital 
paranaense e oferece o mesmo alto padrão de atendimento e preço. 
 
Funcional e moderna, a nova loja está localizada na Rua Colômbia, 105, posição 
estratégica na cidade e com acesso facilitado aos clientes. 
 
Referência no setor, a BS Autocenter conta com equipamentos de ponta, equipe 
especializada e os melhores serviços e produtos disponíveis ao público. A empresa 
reforça os compromissos de excelência, credibilidade e segurança, ofertando condições 
competitivas e vantajosas ao público. 
 
Com a abertura da loja de Fazenda Rio Grande, a rede BS Autocenter consolida e 
valoriza a presença da marca Dunlop e serviços automotivos qualificados na Região 
Metropolitana de Curitiba. 
 
“A inauguração de mais uma loja na região de Curitiba confirma a estratégia da empresa 
de estar cada vez mais próxima dos consumidores. Esta unidade em Fazenda Rio 
Grande é especial, pois a cidade já acolhe a nossa fábrica no Brasil, uma das mais 
modernas do grupo no mundo”, diz Rodrigo Alonso, Gerente Sênior de Vendas e 
Marketing da Dunlop no Brasil. 
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Sobre a Dunlop 
A Dunlop é uma marca do grupo Sumitomo Rubber Industries, com sede mundial no 
Japão, onde possui um moderno centro de P&D e três campos de prova. Os pneus 
Dunlop são produzidos em doze fábricas e estão presentes em mais de 100 países, 
incluindo Estados Unidos, Japão, Indonésia, Tailândia, China, Turquia e Europa. A 
fábrica da Dunlop no Brasil é a mais moderna unidade fabril de pneus do País, sendo a 
única a produzir os pneus com a tecnologia TAIYO (Sun) System, Sistema de 
Fabricação de Pneus Sem Emendas, garantindo maior precisão e segurança. 
Localizada em Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba, recebeu mais de 
R$ 1,42 bilhão em investimentos desde sua inauguração em outubro de 2013 e suas 
expansões. A empresa comercializa pneumáticos para veículos de passeio, vans, SUVs 
e caminhões. Visite e acompanhe a Dunlop Brasil: www.dunloppneus.com.br e 
www.facebook.com/dunlopbrasil.  
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