
 

 

 

Sumitomo recebe prêmio de excelência da Toyota  

 

A Sumitomo Rubber Brasil (SRB), fabricante dos pneus Dunlop, uma das marcas 

pioneiras no desenvolvimento de pneumáticos do mundo, foi um dos destaques da 15ª 

Conferência Anual dos Fornecedores da Toyota Argentina, evento realizado no dia 07 

de abril em Buenos Aires. 

No evento que premiou os melhores fornecedores de 2016, a SRB recebeu dois 

prêmios: “Excelência em Qualidade” pelo fornecimento de pneus sem nenhum 

problema de qualidade por dois anos seguidos e “Performance Logística”, por 100% 

de atendimento aos pedidos de compra da montadora durante o ano. 

“Somos muito gratos por esses prêmios. Isso mostra que nossos esforços diários para 

manter altos níveis de qualidade e excelência estão dando resultado”, afirma Leandro 

Baruta, Gerente Senior de Equipamento Original da Dunlop no Brasil.  

A Dunlop equipa, desde 2015, a Hilux nos modelos Cabine Simples, Cabine Dupla e 

SW4 com os pneus AT20 e AT25. 

 

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 treze fábricas e estão presentes em mais de 100 países, 

incluindo Estados Unidos, Japão, Indonésia, Tailândia, China e Europa.  

A fábrica da Dunlop no Brasil é a mais moderna unidade fabril de pneus do país, 

sendo a única a produzir pneus sem emenda, que garantem maior precisão e 

segurança. Localizada na Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba, a 

fábrica foi inaugurada em outubro de 2013 fruto de um investimento de R$ 750 

milhões. A empresa comercializa pneumáticos para veículos de passeio, vans, SUVs e 

caminhões através 165 lojas. Visite e acompanhe Dunlop Brasil: 

www.dunloppneus.com.br e www.facebook.com/dunlopbrasil.  
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