Dunlop Pneus é mais uma vez premiada como fornecedora de
excelência pela Toyota
Sumitomo Rubber do Brasil, detentora da marca Dunlop Pneus, foi reconhecida
como fornecedora de excelência em Qualidade e Logística, na América Latina
Os melhores fornecedores de 2018 da Toyota se reuniram e comemoraram a
conquista no final de março, em Buenos Aires, durante a 1ª edição do Toyota
Latin America and Caribbean (TLAC) Suppliers Conference. As cadeias de
fornecedores da montadora no Brasil e na Argentina somaram 52 premiados,
dentre os quais a Sumitomo Rubber do Brasil, detentora da marca Dunlop Pneus,
que foi premiada nas categorias Qualidade e Logística. Com as premiações
recebidas em 2016 e 2017, a marca vem conquistando destaque na cadeia de
valor da Toyota.

Placas de excelência, símbolos da premiação, recebidas por Yoshinori Wakitani, Diretor
Presidente da Sumitomo Rubber do Brasil

A excelência em Logística consiste em atender os pedidos da montadora sem
nenhum tipo de atraso, enquanto a premiação em Qualidade se deve ao
atingimento da meta de zero defeito e nenhuma reclamação grave por parte dos
consumidores. Desde 2015 a Dunlop equipa a Caminhonete Hilux, nos modelos
Cabine Simples e Cabine Dupla e também a SUV SW4, com os pneus Grandtrek
AT20 e AT25. Em 2018, passou a equipar os modelos Yaris e Yaris Sedan com
os pneus Enasave EC300+
“Nossa nova premiação, em 2018, mostra que conseguimos fazer jus aos
desafios de nosso cliente e confirma que nosso trabalho não para de crescer em
resultados, competitividade e valor para todos os participantes”, resume Leandro
Baruta, Gerente Sênior de Equipamento Original da Dunlop.

“A América Latina é um mercado que cresce em relevância para a Sumitomo.
Nosso compromisso em investir com eficiência e responsabilidade na região nos
traz os resultados positivos, dentre os quais a premiação criteriosa e prestigiosa
de nosso cliente Toyota”, comemora Yoshinori Wakitani, Diretor Presidente da
Sumitomo Rubber do Brasil.

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 com a
tecnologia TAYO (Sun) System, 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 por meio de 230 lojas. Visite e acompanhe a
Dunlop Brasil: www.dunloppneus.com.br, www.facebook.com/dunlopbrasil e
https://www.instagram.com/dunloppneusbrasil.
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