
 

 

DUNLOP ALERTA PARA  MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
DOS PNEUS NO FERIADO DE CARNAVAL 

 

Com a proximidade do feriado de Carnaval, é esperado um aumento 
significativo no fluxo das rodovias de todo país. A fim de evitar qualquer tipo de 
problema com o seu veículo, a Dunlop, uma das maiores fabricantes de pneus 
do mundo, e recentemente instalada no Brasil, alerta sobre a importância de 
revisão veicular antes de pegar a estrada. 

A recomendação básica é manter em dia os componentes considerados 
de segurança como: suspensão, direção e freios. Dentro destes três itens, o 
motorista precisa ficar atento aos pneus, balanceamento das rodas, 
amortecedores, molas, bandejas, sistemas de direção (alinhamento), pastilhas 
e lonas de freios, circuito hidráulico de freio, sistema de arrefecimento, óleo de 
motor, câmbio e direção, iluminação, além de não se esquecer dos 
equipamentos obrigatórios como extintor, triângulo, macaco e documentos do 
veículo e do condutor. 

Cada componente tem uma vida útil determinada para certo período ou 
quilometragem. No caso dos pneus, a Dunlop informa que, por lei, a altura 
mínima do sulco é de 1,6mm, além da segurança comprometida o condutor 
pode ser multado e ter o veículo apreendido. 

Para Renato Baroli, gerente sênior de vendas e marketing, um pneu em 
mau estado aumenta em muito os riscos de acidentes. “Um ‘pneu careca’, por 
exemplo, tem sua performance reduzida em 78% na frenagem”.  

O desgaste desnecessário do pneu também é apontado por Baroli. 
“Devemos ficar atentos à forma de condução, adotando saídas e frenagens 
progressivas, condução calma e defensiva, manobras suaves e calculadas, 
velocidade adequada ao tráfego. Além de prestar atenção quanto às condições 
de uso, pressão de ar correta, especificada pelo fabricante do veículo, 
manutenção em ordem e respeitar a capacidade de carga”. 

Para se evitar transtornos é necessário que o motorista procure uma 
revendedora autorizada Dunlop para que técnicos, devidamente qualificados, 
realizem os serviços, mantendo ainda a garantia do pneu. 



 

 

 

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. 

Em outubro de 2013, a Sumitomo Rubber do Brasil, produtora dos pneus Dunlo, 

inaugurou sua primeira fábrica no Brasil, em Fazenda Rio Grande, no Paraná. Com 

um investimento de R$ 750 milhões a unidade produtiva fortalece a empresa no 

cenário automotivo nacional, que antes importava os produtos comercializados no 

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

caminhões através de 40 lojas oficiais. 
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