
(Mais) 

 

Sepro Robotique 
Rue Henry Bessemer, Zone Acti-Est 
CS 10084 -85003 La Roche-sur-Yon 

França 
Telefone: +33 2 51454700 

 

 

COMUNICAÇÃO À IMPRENSA 
 

 
19 de fevereiro de 2021 
 
CONTATO: Caroline Chamard, Grupo Sepro - França, +33 (2) 51 45 46 37; cchamard@sepro-group.com 
 Scott Collins, Relações Públicas, +1.216.382.8840; scollins@collins-marcom.com 
 

A Sepro Group abre um Escritório de Vendas em 

Singapura; Jimmy Teo é nomeado Diretor 

Executivo Regional 
 

Dando mais um passo na ampliação de suas atividades na Ásia, a Sepro Group, de La 

Roche sur Yon, na França, inaugura uma operação de vendas em Singapura, que será 

dirigida por Jimmy Teo, um veterano de longa data da indústria do plástico, experiente em 

gerenciamento de negócios que ingressou na empresa no início de fevereiro. Teo é 

responsável pela expansão das vendas não só em Singapura como também na Malásia, 

no Vietnã, na Tailândia, na Coreia do Sul e no Japão. 

 

Ao abrir um escritório de vendas diretas na região, a Sepro afirma sua ambição de 

expandir sua presença e participação no mercado do Sudeste Asiático. A Sepro já possui 

outras empresas na Ásia, entre as quais a Sepro China, localizada em Xangai e 

inaugurada em 2011. Esta atende e continuará a atender clientes no Grande Mercado da 

China. A Sepro possui também um centro de serviços técnicos em Xangai, China, e outro 

em Kuala Lumpur, Malásia. Na Índia, os robôs Sepro são vendidos e mantidos pela 

Labotek Plastics Auxiliaries India Pvt. A Empresa também procura ativamente 

distribuidores ou agentes em outros países asiáticos.  

 

Como um dos principais fornecedores mundiais de robôs, a Sepro equipa todas as 

marcas de máquinas injetoras de plástico de 50 a 5.000 toneladas, sejam elas novas ou 

já instaladas. A solução completa da Sepro inclui robôs com 3, 5 ou 6 eixos de movimento 

e todos são controlados pela mesma plataforma Visual.  

 

JIMMY TEO 

O novo Diretor Executivo da Sepro Singapura é diplomado em engenharia mecânica, 

contabilidade e finanças e concluiu um mestrado em Administração de Empresas na 

Universidade Metropolitana de Cardiff. Exerceu importantes funções de gestão e 
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desenvolvimento comercial em várias empresas, incluindo quase 20 anos na Wittmann 

Battenfeld, onde até recentemente dirigiu as atividades comerciais em Singapura, Malásia 

e Indonésia. Dirigiu com sucesso start-ups nesses países, bem como na Tailândia. 

 

"Jimmy Teo tem uma ampla experiência na indústria do plástico", observou Xavier 

Lucas, Diretor de Vendas da Sepro Group, "tendo assumido a alto nível a 

responsabilidade de novos empreendimentos, gestão de empresas e desenvolvimento 

de negócios. É um excelente colaborador na equipe e acreditamos que é a pessoa ideal 

para ajudar a Sepro a se expandir no Sudeste Asiático e em outros lugares."  

 

Outro fato importante é que, imediatamente antes de ingressar na Sepro Group, Teo 

participou na resposta de Singapura à pandemia Covid-19, responsabilizando-se 

globalmente pelas operações diárias de um dormitório temporário e pelo gerenciamento 

da execução de testes em toda a ilha.  

 

Sobre a Sepro 

A Sepro foi uma das primeiras empresas no mundo a desenvolver robôs cartesianos para 

máquinas injetoras de plástico, introduzindo o seu primeiro “manipulador” controlado por 

CNC em 1981. Atualmente, a Sepro Group é um dos maiores vendedores independentes 

de robôs do mundo, oferecendo uma gama de robôs mais ampla do que qualquer 

fornecedor na indústria do plástico. Robôs servomotorizados de três, cinco e seis eixos; 

unidades para fins específicos e sistemas completos de automação, todos são suportados 

pela plataforma de controle Visual desenvolvida pela Sepro especificamente para 

transformadores de plástico por injeção. Este controlador exclusivo é um componente 

chave do que a empresa chama de ‘integração aberta’ – uma abordagem colaborativa da 

conectividade dos equipamentos e da interoperabilidade, que pode ser personalizada 

para se adaptar exatamente às necessidades específicas dos OEM de processadores e 

de moldagem por injeção. Com a Sepro, os clientes “Exercem um Controle Total.”  
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Jimmy Teo 
Diretor Executivo da Sepro Singapura 
 
Clique para baixar uma foto de alta resolução: 
http://www.collins-marcom.com/wp-content/uploads/JIMMY-TEO.png 
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