
	  

DUNLOP PNEUS CHEGA OFICIALMENTE AO 
BRASIL COM PLANOS OTIMISTAS 

 
Empresa terá fábrica no país ainda este ano, além de 50 lojas oficiais  

 

A Dunlop, uma das principais fabricantes de pneus do mundo, chega 
oficialmente ao Brasil. Atualmente, os produtos da marca são importados das 
fábricas do Japão, entre outras unidades ao redor do mundo, e comercializados 
para todo o mercado nacional por meio do escritório de vendas, localizado na 
capital paulista. Ainda neste ano, a empresa terá uma unidade fabril na cidade de 
Fazenda Rio Grande (PR), seguida de uma rede de lojas oficiais no país. 

Na primeira etapa da implantação de seus serviços no Brasil, a Dunlop prevê a 
fabricação de pneus para carros de passeio, porém, em fases seguintes, a empresa 
planeja expandir a produção de pneus para atender a outros segmentos. 

Com o objetivo de abastecer todo o Brasil e, posteriormente, seguir um plano 
de exportação para a América do Sul e Central, a fábrica inicia suas operações em 
outubro de 2013 com uma produção média de 2.000 pneus por dia no primeiro ano, 
ampliando sua produção para 15.000 pneus por dia até 2015. 

“Nosso objetivo é oferecer aos clientes um alto padrão de qualidade no 
atendimento, exigido na comercialização dos produtos, além de levar ao mercado uma 
nova tendência na hora da troca dos pneus, com toda a excelência de serviços já 
comprovada nos Estados Unidos, Japão, Indonésia, Tailândia, China e diversos 
países da Europa”, comenta Renato Baroli, Gerente de Vendas e Marketing da 
Dunlop. 

 
 
LINHA DE PRODUTOS 

A Dunlop produz pneus para as linhas de passeio, SUV/Pick-Ups e Veículos 
de Carga. A linha Passeio é dividida em quatro produtos: SportMaxx como pneu de 
alta performance, Direzza para uso esportivo, Le Mans 703 como opção para quem 
busca conforto e EC201 para maior economia. Na categoria SUV/Pick-Ups, a 
Dunlop apresenta nas linhas on-road e off- road um total de cinco produtos: AT2 / 
AT3 – para os dois tipos de pisos, MT1 e MT2 para uso off-road e PT2 para on-road. 



	  

Já para veículos de carga com uso rodoviario e regional, os pneus SP 391, 
SP350 e SP122 são as opções para utilização em eixos direcionais e livres e o 
SP431 nos eixos trativos, como opção de uso misto a Dunlop traz o pneu SP 581. 

A Dunlop tem sido pioneira em inovações e possui em Kobe, no Japão, um 
dos centros de tecnologia mais modernos do mundo. Aqui no Brasil, a produção de 
todos os pneus será baseada em tecnologias de ponta, a começar pelo processo de 
construção do produto que conta com uma exclusiva produção sem emendas, 
garantindo maior qualidade e performance para o usuário.  

 

LOJAS NO BRASIL 
A Dunlop, uma das principais fabricantes de pneus do mundo, inaugurou a 

sua primeira loja no Brasil em novembro de 2012, em Curitiba, PR. O objetivo da 
marca é apresentar aos seus clientes um alto padrão de qualidade no atendimento, 
que é exigido na comercialização dos produtos, além de levar ao mercado uma nova 
tendência na hora da troca dos pneus, com toda a excelência de serviços já 
comprovada nos Estados Unidos, Japão, Indonésia, Tailândia, China e diversos 
países da Europa. 

“Nossa expectativa é de criar uma relação de confiança com os nossos 
consumidores finais, conscientizando o nosso público alvo da importância da 
manutenção dos pneus para a sua segurança no dia a dia. Não pretendemos ser 
uma empresa que vende apenas pneumáticos, mas uma companhia que busca 
agregar valor ao produto, que tem excelência no atendimento e que visa garantir a 
segurança dos seus usuários”, declara Baroli. 

 
 
Sobre a Dunlop 
A Dunlop é considerada uma das principais fabricantes de pneus do mundo. Com sede 

mundial no Japão e gestão de produção e vendas comandada pela Sumitomo Rubber 

Industries. A marca está presente em mais de 100 países, incluindo Estados Unidos, Japão, 

Indonésia, Tailândia, China e diversos países da Europa, somando o total de nove fábricas.  

A Dunlop possui uma equipe especializada que trabalha para oferecer produtos com o apoio 

de um moderno centro de P&D em Kobe, no Japão, e três campos de prova. 
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