
 

 

Dunlop anuncia novo investimento em fábrica no Brasil e 

movimenta economia  

Empresa colocará R$ 153 milhões em ampliação da produção de pneus para veículos 

pesados 

 

Após anunciar o investimento de R$ 487 milhões para ampliação de sua fábrica de 

pneus de passeio e construção de um novo módulo para produzir pneus de carga, a 

Dunlop Pneus, empresa japonesa que faz parte do Grupo Sumitomo, investirá mais R$ 

153 milhões em uma nova expansão do complexo instalado em Fazenda Rio Grande, 

na região metropolitana de Curitiba no Paraná. O objetivo é aumentar a produção de 

pneus de caminhões e ônibus dos já anunciados 500 pneus por dia (previstos para 

março de 2019) para 1.000 pneus por dia.  

 

O novo aporte da companhia está voltado para novos maquinários, que começarão a 

chegar a partir de outubro de 2019 e, gradativamente, irão possibilitar o aumento da 

capacidade produtiva. Espera-se que a produção dos 1.000 pneus de carga seja 

alcançada já em julho de 2020. Além disso, a Dunlop prevê a contratação de mais de 

50 funcionários para a nova fase da fábrica no Paraná. 

 

Expansão da fábrica e tecnologia inovadora 

A Dunlop, que hoje possui aproximadamente 5,6% de market share de pneus para 

caminhões e ônibus no mercado de reposição, projeta um crescimento desses números 

a médio e longo prazos: “Nossa ambição é crescer mais que o mercado em 2018. O 

primeiro semestre do ano foi desafiador, mas nossas estratégias estão traçadas para 

sustentar esse crescimento de forma sólida e, consequentemente, gerar mais 

desenvolvimento e qualidade de vida à população brasileira”, resume Rodrigo Alonso, 

Gerente Sênior de Vendas e Marketing da Dunlop. 

 

O primeiro pneu de carga que será produzido na unidade da Dunlop será o SP320, pneu 

lançado em maio, que já é um sucesso de vendas e possui a mais alta tecnologia 

japonesa que oferece maior vida útil ao produto e alto índice de recapabilidade. O pneu 

foi desenvolvido para equipar caminhões do segmento regional e rodoviário, para 

aplicação em todas as posições, porém otimizado para utilização em eixos direcionais.  



 

 

A fábrica de pneus de carga no Brasil será a primeira da Dunlop no mundo a produzir 

pneus sem emenda para a categoria de veículos pesados. A empresa já possui esse 

sistema de produção ultramoderno para os veículos de passeio em território nacional. A 

fabricação de pneus Dunlop no Brasil utiliza a alta tecnologia Sun System, que permite 

a produção sem emendas nas partes de borracha do pneu, o que garante pneus mais 

redondos que proporcionam mais conforto, estabilidade, com menos consumo de 

combustível (http://dunlop.com.br/pneus-sem-emendas). 
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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 treze 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 sem emenda Sun System, garantem maior precisão e 

segurança. Localizada em Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba, foi 

inaugurada em outubro de 2013 com investimentos de R$ 750 milhões. A empresa 

comercializa pneumáticos para veículos de passeio, vans, SUVs e caminhões por meio 

de mais de 200 lojas.  

 

Visite e acompanhe a Dunlop Brasil:  

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

 

Informações à imprensa 

LVBA Comunicação 

 

Elisandra Escudero 

(11) 3218-7806 / 98558-0117 

elisandra.escudero@lvba.com.br  

Lygia Torelli 

(11) 3218-7804 / 95156-8370 

lygia.torelli@lvba.com.br  
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