
                                                                                               

NGK é destaque entre fornecedores da General Motors 

Empresa foi premiada por sua excelência em qualidade 

 

Pela 4º vez consecutiva, a NGK do Brasil, foi reconhecida pela General Motors como um 

dos melhores fornecedores da marca. Especialista em sistema de ignição, a 

multinacional japonesa foi destaque na categoria Global Propulsion Systems por sua 

excelência em qualidade. Em sua quarta edição, o Supplier Quality Excellence Award, 

premiou 46 empresas em seis categorias.  

 

Ao todo, 13 critérios específicos de qualidade foram avaliados pela montadora, como 

por exemplo, o fato da empresa ter certificações ISO/TS e QSB, prover componentes 

e/ou subsistemas dentro das métricas de qualidade requeridas e ter um sistema 

adequado de gerenciamento de programas.  

 

“Estamos muito orgulhosos da premiação e de fazer parte do seleto grupo premiado 

quatro vezes consecutivas. Excelência em qualidade é um dos fatores primordiais para a 

NGK. Trabalhamos constantemente para elevar o nível de nossos produtos e serviços e 

entregar resultados cada vez mais satisfatórios aos nossos clientes”, afirma o diretor de 

vendas OEM da NGK, Célio Takata.  

 

Parceira da GM há mais de 50 anos, a NGK fornece para a montadora velas e cabos de 

ignição, além de sensores de oxigênio e detonação, estando presente na maioria dos 

veículos fabricados pela marca.  

 
Sobre a NGK 

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

completou 56 anos de atuação no Brasil em 1º agosto de 2015. 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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