
                                                                                               

NGK tem novo Diretor Geral de Vendas no Brasil  

Executivo Pedro Rodrigues está há 27 anos na companhia e vai ser responsável pelos 

setores automotivo e de cerâmica  

 

A NGK do Brasil tem um novo Diretor Geral de Vendas e membro do Conselho Diretor 

da companhia. Quem assume as funções é o executivo Pedro Rodrigues, que está na 

empresa desde 1991, e na nova posição passa a ser responsável pelos segmentos 

automotivo e de cerâmica.  

 

Formado em Engenharia Mecânica Industrial, com ênfase na Engenharia Automotiva, 

pela FEI, Rodrigues atua há mais de 12 anos em cargos de direção na multinacional 

japonesa. No novo cargo, o executivo tem a missão de dar continuidade nos processos 

da companhia, que está em plena expansão no mercado brasileiro e da América do Sul. 

 

"A marca NGK é sinônimo de qualidade e excelência em todas suas áreas de atuação. 

Meu objetivo como diretor geral é dar continuidade nesse trabalho, sempre focando na 

melhoria contínua dos nossos processos internos e no atendimento ao mercado e 

clientes", afirma Pedro Rodrigues. 

 

Sobre a NGK 

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

porcelanizados, completou 58 anos de atuação no Brasil em 1º agosto de 2017. 

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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