
 

NGK é eleita um dos melhores fornecedores da Honda 
 

Fabricante foi reconhecida na categoria Excelência em Atendimento e Qualidade  

 

 
Mais uma vez, a NGK, maior fabricante de velas, cabos de ignição e sensores de 

oxigênio do mundo, está entre os melhores fornecedores da Honda Automóveis. O 

reconhecimento foi feito recentemente, durante o 17º Encontro com Fornecedores, 

realizado na fábrica da montadora em Sumaré (SP), no qual premiou as melhores 

empresas pelo desempenho em 2014. 

 

A NGK, que equipa todos os modelos Honda fabricados atualmente no Brasil, foi 

destaque em Excelência em Atendimento e Qualidade. Ao todo, 24 companhias 

foram reconhecidas, em oito categorias: Atendimento Divisão Peças, Atendimento e 

Qualidade, Custos, Atendimento ao Projeto de Nacionalização, Desenvolvimento de 

Novos Modelos, Redução de CO2  e Excelência em Qualidade. 

 

Com expertise de 55 anos no setor automotivo, a NGK tem sido constantemente 

atestada pelas grandes montadoras do País. Em 2014, figurou entre as principais 

parceiras da Honda em QCDD, sigla em inglês para Qualidade, Custo, Entrega e 

Desenvolvimento.  

 

“Esta premiação é mais um atestado de que estamos traçando o melhor caminho 

em termos de eficiência. Trata-se de uma recompensa pelo esforço em fornecer os 

melhores produtos para as montadoras instaladas no Brasil”, avalia o gerente de 

Vendas OEM da NGK do Brasil, Gilberto Maeda.  
 
Nos últimos anos, a multinacional investiu fortemente na modernização de suas 

instalações, aprimorando sua eficiência e reforçando a sua competitividade com o 

aumento da capacidade fabril. A produção brasileira da NGK é referência mundial 



 

em processos tecnológicos e de manufatura de velas de ignição, tanto que foi 

premiada diversas vezes, principalmente pela excelência em qualidade.  

 

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

porcelanizados, completou 55 anos de atuação no Brasil em 1º agosto de 2014. 

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 1.300 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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