
                                                                                               

Moto Honda premia NGK por excelência em qualidade e entrega 

Fornecedora da Honda há mais de 40 anos, NGK também 

foi destaque em categoria ambiental 

 

A qualidade dos componentes da NGK do Brasil levou a fabricante ao primeiro lugar na 

categoria Excelência em Qualidade e Entrega do Prêmio da Moto Honda da Amazônia. A 

fabricante reconheceu os melhores fornecedores da marca durante o ano de 2016, em 

cerimônia realizada em Manaus (AM). A marca especialista em sistema de ignição 

também foi reconhecida na categoria Destaque em Ações Ambientais, em que foi a 

única empresa a ser premiada e se destacou por um projeto de redução de dióxido de 

carbono (CO2) em seus processos industriais. 

 

Em Excelência em Qualidade e Entrega, a Honda avaliou itens como o índice de 

atendimento da marca nos novos modelos, participação nos projetos Honda, 

flexibilidade de atendimento e isenção de problemas de qualidade, enquanto a 

categoria Destaque em Ações Ambientais analisou índices de redução de CO2 

significativos (GHG 2016), trabalho ambiental implantado em 2016 e participação na 

pesquisa GHG 2016. 

 

Para o diretor de Vendas OEM da NGK, Célio Takata, os prêmios demonstram o 

compromisso da empresa com seus clientes e parceiros. “É uma honra receber esse 

reconhecimento, especialmente em duas categorias estratégicas como essas. Mostra 

que nosso trabalho e investimento constante em qualidade tem surtido efeito”, afirma.  

 

Além de Excelência em Qualidade e Entrega e Destaque em Ações Ambientais, a 

premiação da Honda reconheceu empresas do setor em Excelência Industrial, Mérito 



                                                                                               

em Custos, Evolução em Qualidade e Entrega, Excelência em Qualidade e Entrega - 

Divisão Peças e Reconhecimento Especial - Velocidade no Atendimento.  

 

Sobre a NGK 

A NGK, referência mundial nos setores automotivo, cerâmico e de revestimentos 

porcelanizados, completou 57 anos de atuação no Brasil em 1º agosto de 2016. 

Detentora das marcas NGK (Componentes Automotivos), NTK (Sensores e Cerâmicas 

Técnicas) e Super NGK (Revestimentos Porcelanizados), a empresa conta com um quadro 

de mais de 1.200 colaboradores e sua fábrica está sediada na região de Mogi das Cruzes 

(SP), em uma área de 625 mil metros quadrados. Fundada em 1936, em Nagoya, no 

Japão, a NGK é considerada a maior fabricante e especialista em velas de ignição e 

possui forte presença em todos os continentes. Mais informações em 

www.ngkntk.com.br. A página também disponibiliza dezenas de opções de cursos online 

para mecânicos e aplicadores. 
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