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[EDITORIAL] 

CEO do Grupo Inapa / CEO of Inapa Group

Diogo Rezende

sight

O número quatro da Revista IN partilha as notícias 
mais recentes do Grupo Inapa: as que fazem sentir-nos 
orgulhosos do caminho que o Grupo está a fazer para 
crescer de uma forma sustentável nos próximos anos.

Nesta quarta edição, falamos da aquisição da Papyrus, que 
vai permitir que o Grupo seja líder em França e ofereça 
um melhor serviço aos clientes. Mostramos as novas 
tendências no mercado do papel e de que forma a Inapa 
tem acompanhado de perto esta evolução. Levamos os 
nossos leitores a passar um dia no armazém na Inapa 
Portugal, onde todos os colaboradores conhecem os 
cantos à casa e trabalham para que as encomendas 
cheguem a horas, ao sítio certo. Damos a conhecer como 
funcionam os diversos departamentos de compras do 
Grupo. Contamos a história de um cliente que começou 
por arranjar soluções para a sua casa e é hoje um nome 
incontornável na decoração de interiores na Alemanha. 
Isto e muito mais poderá desfrutar nas páginas seguintes. 
Desejamos uma boa leitura!

IN Magazine’s number four shares Inapa Group most 
recent news: those that make us proud of the path the 
Group is following to grow in a sustainable way in the 
years to come.

In this fourth edition, we disclose how the acquisition of 
Papyrus will enable the Group to be the leader in France 
and be able to offer a better service to its customers. We 
show the new trends in the paper market and how Inapa 
has closely followed this evolution. We bring our readers 
to the warehouse of Inapa Portugal and spend a day there, 
where all the employees know their way around the place, 
managing their work so the orders arrive on the right 
time, to the right place. We reveal how the various Group 
purchasing departments work. We tell the story of a client 
who started by arranging solutions for his home and is 
now an eminent name in interior decoration in Germany. 
This and more you can appreciate on the following pages. 
We wish you a pleasant reading!
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“WE HAVE TO REINVENT 
THE WAY WE DO BUSINESS 

IN ORDER TO CONTINUE 
TO BE A REFERENCE”

[VISÃO / VISION] 

“TEMOS 
DE REINVENTAR 

A FORMA 
COMO FAZEMOS 

O NEGÓCIO PARA 
CONTINUARMOS 

A SER UMA 
REFERÊNCIA”
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Que novas oportunidades se abrem para o Grupo 
Inapa com a operação francesa da Papyrus? 
A França já representava 25% do volume de negócios do 
Grupo e, com a aquisição da Papyrus France, atingirá 
aproximadamente os 35%, permitindo reforçar a nossa 
posição de liderança no mercado local. Este foi um 
passo muito importante na estratégia do Grupo. No ano 
de 2016, a Papyrus teve em França uma faturação de 
142 milhões de euros e a Inapa França de 162 milhões. A 
combinação dos negócios das duas empresas irá acelerar 
a nossa estratégia de crescimento, permitindo melhorar 
a nossa posição na escala de eficiência.

Esta operação vai permitir-nos ser mais eficientes na 
distribuição e melhorar o nível de serviço ao cliente. A 
combinação dos dois negócios vai melhorar a taxa de 
ocupação dos camiões que fazem as nossas entregas, 
baixando os custos na geografia onde são mais elevados 
e aumentando o número de rotas, melhorando o nível 
de serviço. Noutras áreas, como as de Tecnologias de 
Informação, as sinergias também são claras, pois será 
utilizado o sistema global do Grupo.

With the French operation of Papyrus, what new 
opportunities do you foresee for Inapa Group?
France represented already 25% of the Group’s turnover 
and, with the acquisition of Papyrus France, will reach 
approximately 35%, allowing us to strengthen our leading 
position in the local market. This was a very important 
step in the Group’s strategy. In 2016, Papyrus had, in 
France, a turnover of 142 million euros and Inapa France 
162 million. The combination of the two companies’ 
businesses will accelerate our growth strategy, allowing 
us to improve our position on the efficiency scale.

This operation will enable us to be more efficient in 
distribution and to improve the level of customer service. 
The combination of the two businesses will improve the 
trucks load that make our deliveries, lowering the costs 
in the geography where they are higher and increasing 
the number of routes, therefore improving the level 
of service. In other departments, such as Information 
Technology, synergies are also clear, as the Group’s global 
system will be used.

Diogo Rezende, CEO do Grupo Inapa, defende um modelo 
de gestão orientado para um crescimento diversificado, com 

aumento da eficiência e melhoria da sustentabilidade. 
A aquisição da Embaltec, em novembro, e da Papyrus France, 

concluída em dezembro, foram passos importantes 
na estratégia do Grupo.  

Diogo Rezende, CEO of Inapa Group, stands for a management model focused 
on a diversified growth, increasing efficiency and improving sustainability. 

The acquisition of Embaltec in November and Papyrus France, finished in December, 
were important steps in the Group’s strategy.
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O crescimento do Grupo passa por uma cada vez 
maior aposta nos negócios complementares? 
A embalagem e comunicação visual são negócios a que 
já deixámos de chamar complementares por essa razão. 
A Inapa quer concentrar-se em produtos de maior valor 
acrescentado e acelerar as áreas com maior potencial 
de crescimento. Vamos continuar a desenvolver os 
negócios de embalagem e comunicação visual através do 
crescimento orgânico e de aquisições estratégicas, com o 
objetivo de tornar o Grupo uma referência nos principais 
mercados europeus. Faz também parte da nossa 
estratégia potenciar a venda cruzada de suplementos 
gráficos e acessórios para escritório, estabelecendo 
parcerias e fortalecendo a infraestrutura já existente 
para entrar em mercados adjacentes. Desta forma, o 
Grupo reduz a sua exposição aos mercados de papel em 
economias com perspetivas de crescimento limitadas.

ASSEGURAR QUE NOS POSICIONAMOS 
CONFORTAVELMENTE NA ESCALA DE 
EFICIÊNCIA DOS VÁRIOS MERCADOS 
EM QUE ATUAMOS, DE FORMA A 
OTIMIZARMOS O NEGÓCIO DE PAPEL.

Foi, portanto, uma decisão estratégica?
Sim. Insere-se dentro dos eixos que definimos para o 
triénio de 2016-2018. Um deles, dos mais importantes 
e dos mais difíceis, também, de implementar, é o de 
assegurar que nos posicionamos confortavelmente na 
escala de eficiência dos vários mercados em que atuamos, 
de forma a otimizarmos o negócio de papel. Foi essa a 
razão que nos levou a investir em França, onde passamos 
a ser líderes, e a desinvestir da Suíça, um mercado mais 
pequeno onde ocupávamos a quarta posição.

Outro eixo estratégico muito importante para o 
Grupo é a sustentabilidade. Comprámos a Papyrus 
sem recorrermos a qualquer tipo de dívida adicional 
no balanço, o que teve um impacto muito positivo na 
solidificação da nossa estrutura financeira. 

Finalmente, um outro eixo de atividade que temos 
para este triénio, é o de continuarmos a desenvolver os 
negócios de embalagem e de comunicação visual. Foi, 
neste contexto, que este ano, adquirimos uma empresa 
de embalagem em França, a Embaltec, que tem cerca de 
10 milhões de euros de faturação.

Was it, then, a strategic decision?
Yes. It fits the guidelines we defined for the 2016-2018 
triennium. One of the most important and difficult ones 
to implement is to ensure that we position ourselves 
comfortably in the efficiency scale on the various 
markets we operate to optimize the paper business. This 
was why we invested in France, where we became leaders, 
and divested in Switzerland, a smaller market where we 
occupied the fourth position.

Another very important strategic guideline for the 
Group is sustainability. We bought Papyrus without any 
additional debt on the balance sheet, which had a very 
positive impact on the improvement of our financial 
structure.

Finally, another activity guideline that we have for this 
triennium, is to continue to develop the packaging and 
visual communication businesses. It was in this context 
that, this year, we acquired a packaging company in 
France, Embaltec, which has about 10 million euros in 
sales.

The Group growth is specially focused on the 
development of complementary businesses?
Packaging and visual communication are businesses that 
we no longer call complementary. Inapa wants to focus 
on higher added value products and accelerate the areas 
with the highest potential growth. We will continue to 
develop packaging and visual communication businesses, 
through organic growth and strategic acquisitions, with 
the aim of making the Group a reference in the main 
European markets. It is also part of our strategy to 
enhance the cross selling of graphic and office supplies, 
establishing partnerships and strengthening the existing 
infrastructure to enter in adjacent markets. Thus, 
the Group reduces its exposure to paper markets in 
economies with limited growth prospects.

How has been the paper market performance 
in recent years?
There has been an annually volume decrease around 1 
to 2% in all markets. In addition to this tendency, some 
markets recorded stronger drops, in specific years, of 5% 
and 6%. In 2016, we were surprised by a 5.5% drop in all 
markets where Inapa is present. The evolution of Inapa’s 
sales was better than the market, but lower than our 
forecast in the beginning of the year.

What are the Group’s challenges?
Our great challenge is to consolidate our presence in 
the different markets where we are present. The Group 
is currently present physically in 8 countries, but 
commercially wise, our presence is wider. Even if we do 
not have physical facilities, we must expand our business 
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operations on a cross-border basis. We have to continue 
to look for solutions and strategic optimizations in the 
various markets. In a continent without frontiers like the 
European, this is perfectly possible. We must continue 
to leverage the Group’s size and geographic presence to 
optimize central costs. We have to reinvent the way we 
do our business in order to remain a reference in the 
industry and a preferential partner for our customers.

What makes Inapa a reference in the market?
Inapa has stood out in the market by providing a wide 
portfolio of solutions and a very specialized know-
how, that is the fruit of long years of experience and 
an exceptional logistics service. More than business 
partners, we are our customer’s consultants. Our service 
does not end with the delivery of a certain solution and/
or product, we go further and generate value in our 
customers’ operation.

The fact that Inapa is a multinational group, enables local 
operations to take advantage of our global IT, procurement 
and logistics solutions, giving them the opportunity to 
offer a high value added service in local markets, in order 
to find more efficient solutions, environmentally friendly, 
innovative and economical for its customers.

We know that our success, for next years, depends on 
how we anticipate and surpass the expectations of our 
customers, in order to maintain our leadership position.

Em termos globais, como se tem comportado 
o mercado do papel nos últimos anos?
A tendência geral tem sido para uma queda de volume à volta 
dos 1 a 2% anuais, em todos os mercados. Adicionalmente 
a esta tendência de fundo, alguns mercados registaram em 
anos específicos quebras mais fortes, na ordem dos 5% e 
6%. Em 2016, fomos de alguma forma surpreendidos por 
uma queda de 5,5% da globalidade dos mercados onde 
a Inapa está presente. A evolução das vendas da Inapa 
foi melhor que a do mercado mas ficou aquém da nossa 
expectativa no início do ano.

Que desafios se colocam ao Grupo?
O nosso grande desafio é consolidar a nossa presença nos 
diferentes mercados onde estamos presentes. O Grupo 
está atualmente presente fisicamente em oito países, mas 
em termos comerciais, estamos em mais. Mesmo que não 
tenhamos instalações físicas, temos de expandir as nossas 
operações comerciais numa lógica transfronteiriça. Temos 
ativamente de procurar soluções e otimizações estratégias 
nos vários mercados. Num continente ‘sem fronteiras’ 
como o europeu, isso é perfeitamente possível. Temos de 
continuar a alavancar a dimensão e a presença geográfica 
do Grupo para otimizarmos os custos centrais. Temos de 
reinventar a forma como fazemos o nosso negócio para 
continuarmos a ser uma referência na indústria e um 
parceiro de eleição para os nossos clientes.

O que é que faz da Inapa uma referência no mercado? 
A Inapa tem-se destacado no mercado por disponibilizar 
um portefólio alargado de soluções e um know-how 
bastante especializado, fruto de longos anos de experiência 
e de uma logística de excelência. Mais do que parceiros de 
negócio, somos consultores dos nossos clientes. O nosso 
serviço não acaba com a entrega de determinada solução 
e/ou produto, procuramos ir mais além e gerar valor na 
operação dos nossos clientes. 

O facto de a Inapa ser um grupo multinacional, possibilita 
às operações tirar partido das nossas soluções globais de 
tecnologias de informação, compras e logística, dando-lhes 
a possibilidade de oferecerem um serviço de elevado valor 
acrescentado nos mercados locais, de forma a encontrarem 
soluções mais eficientes, ecológicas, inovadoras e econó-
micas para os seus clientes.

Sabemos que o nosso sucesso, para os próximos anos, 
passa por anteciparmos e superarmos as expectativas dos 
nossos clientes, de forma a mantermos a nossa posição de 
liderança.

ENSURE THAT WE POSITION 
OURSELVES COMFORTABLY IN THE 
EFFICIENCY SCALE ON THE VARIOUS 
MARKETS WE OPERATE TO OPTIMIZE 
THE PAPER BUSINESS
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THE NEW LEADER 
IN THE PAPER DISTRIBUTION MARKET 

IN FRANCE

[ENTREVISTA EXCLUSIVA 
COM CEO DA INAPA FRANÇA / 

EXCLUSIVELY INTERVIEW 
WITH THE CEO OF INAPA FRANCE]

O NOVO LÍDER 
DA DISTRIBUIÇÃO 

DE PAPEL 
EM FRANÇA

A compra da Papyrus pela Inapa é a maior operação 
do grupo desde o ano 2000. Afonso Chaby, CEO 

da Inapa França, revela que o objetivo é aumentar a eficiência, 
unindo duas lógicas complementares de trabalho, 

mantendo a mesma qualidade e rapidez de resposta.

The acquisition of Papyrus by Inapa is the largest operation of the group since 
2000. Afonso Chaby, CEO of Inapa France, reveals that it will increase efficiency, 

maintaining the quality and the speed of the response to client’s orders.
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Como é que a notícia da aquisição da Papyrus foi 
recebida pelo mercado francês?
Foi recebida como uma novidade positiva. Há muito 
tempo que se olhava para o mercado francês como um 
mercado que precisava de consolidação e o facto da Inapa 
comprar a Papyrus foi visto de forma muito positiva pelo 
mercado.

Em que medida é que esta transação vai melhorar 
a operação da Inapa em França?
Vai permitir-nos ser mais eficientes, otimizar custos e 
maximizar o know-how das duas empresas. Sabemos que 
são duas empresas muito diferentes, apesar de serem dois 
distribuidores de papel históricos no mercado. Ambas 
têm atitudes diferentes no mercado. A Papyrus, agora 
designada Papeteries de France, está mais concentrada 
nos grandes clientes, enquanto que a Inapa está mais 
focada nos clientes de média e pequena dimensão. Dada 
a tipologia de clientes que serve, a Papeteries de France 
tem uma gama de soluções menos alargada que a Inapa. 
É virada para as compras de maior volume. A Inapa vende 
um portefólio de produtos de papel mais diversificado, 
bem como os produtos complementares de embalagem, 
comunicação visual e consumíveis gráficos e de escritório, 
numa lógica de full service provider.

How has the acquisition of Papyrus been received 
by the French market?
It has been received as good news. There was a general 
view that the French paper distribution market needed 
to consolidate and the fact that Inapa bought Papyrus 
was seen as a very positive sign for the market.

To what extent will this transaction improve 
Inapa’s operation in France?
It will enable us to be more efficient, to optimize costs 
and to maximize the know-how of both companies. We 
know that the two companies are very different, although 
they are two historical paper merchants in France. Both 
have different attitudes in the market. Papyrus, now 
called Papeteries de France, is more focused on large 
customers, while Inapa is focused on small and medium-
sized customers. Given the type of customers it serves, 
Papeteries de France, does not have an extensive range 
of solutions as Inapa has. It is focused on big volume 
purchase orders. Inapa, however, offers a wide portfolio 
of paper products, as well as complementary solutions, 
such as packaging products, visual communication, 
graphic and office supplies, in a full service provider’s 
logic.
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OUR MAIN GOAL IS TO MAXIMIZE THE 
INTELLECTUAL CAPITAL OF THE TWO 
COMPANIES.

A forma como conseguirmos juntar o melhor dos dois 
mundos, a oferta comercial da Inapa com a performance 
operacional da Papeteries de France, é que vai ser a 
grande vantagem desta aquisição. É aí que vamos gerar 
valor. Vamos ter uma presença forte, passando a ser 
líderes de mercado.

Para os clientes, quais são as vantagens?
Por um lado, os clientes da Papeteries de France vão 
poder beneficiar de toda a gama da Inapa, de artigos que 
até agora não tinham. Por outro, os clientes da Inapa 
vão poder beneficiar não só da gama da Papeteries de 
France, mas também do facto de, ao melhorarmos a 
nossa estrutura de custos, podermos ter preços mais 
competitivos. Ou seja, fornecer um nível de serviço tão 
bom como até agora, mas mais barato e com produtos aos 
quais não tinham acesso. Os dois universos de clientes 
vão partilhar do melhor de cada um. 

The greatest advantage of this acquisition will be how to 
bring together the best of both worlds, the commercial 
offer of Inapa with the operational performance of 
Papeteries de France. That is where we will generate 
value. We will have a strong presence in the market, 
becoming market leaders.

For customers, what are the advantages?
On the one hand, Papeteries de France’s customers will 
be able to benefit from Inapa’s entire portfolio, which 
they did not have access before. On the other hand, 
Inapa’s customers will have access not only to the product 
portfolio of Papeteries de France, but will also benefit 
from the improvement in our cost structure, which will 
consequently allow us to be more price competitive. 

Thus, we will offer a service which is at least as good 
as now, but cheaper and with a wider portfolio. The 
customers from both companies will benefit from the 
best of each company.

Which are the products that Papeteries 
de France’s Customers will have access?
Our range of fine papers and, above all, our 
complementary products, namely packaging and visual 
communication. By joining the two businesses, we will 
also increase the number of distribution routes, thus 
contributing to a significant improvement in the quality 
of our service.

How is the logistics being organised?
Our network structure will be based on three warehouses, 
located in Tremblay (Papeteries de France, in northern 
Paris), in Corbeil (Inapa, south Paris) and we will have 
a third warehouse in Meyzieu (Papeteries de France 
in Lyon). The operation should work in an integrated 
way. Each warehouse should serve the entire customer 
database.

(12)     sight



O NOSSO GRANDE OBJETIVO É 
MAXIMIZAR O CAPITAL INTELECTUAL 
DAS DUAS EMPRESAS.

E os clientes da Papeteries de France, de que 
produtos vão poder usufruir?
Toda a nossa gama de fine papers e sobretudo os nossos 
produtos complementares, nomeadamente os de 
embalagem e comunicação visual. Com a junção dos dois 
negócios também iremos aumentar o número de rotas 
de distribuição, contribuindo desta forma para uma 
melhoria na qualidade de serviço.

Como é que está a ser pensada a logística?
A nossa estrutura de rede vai basear-se em três armazéns, 
localizados em Tremblay (o da Papeteries de France, 
em Paris norte), em Corbeil  (o da Inapa, em Paris sul) 
e vamos ter um terceiro armazém em Meyzieu (o da 
Papeteries de France perto de Lyon). A operação deverá 
funcionar de forma integrada, servindo cada um dos 
armazéns toda a base de clientes.

E ao nível dos recursos humanos, como vai ser feita 
a integração?
A integração vai passar, sobretudo, por unir recursos e 
partilhar conhecimento. Sabemos que temos recursos 
muito competentes e com grande conhecimento de 
mercado.

A Papeteries de France, por exemplo, tem um grande 
conhecimento em termos logísticos e de backoffice. 
A forma como o armazém da Papeteries funciona é 
extremamente eficaz. Conseguem tratar das encomendas 
com maior rapidez e menor taxa de devolução. A Inapa 
tem uma vasta experiência comercial. 

O nosso grande objetivo é maximizar o capital intelectual 
das duas empresas. Sabemos que, apesar de estarmos no 
mesmo negócio, as duas empresas têm experiências de 
trabalho distintas. E isso é, para nós, uma grande mais-
-valia. É o que nos vai permitir unir conhecimento para 
sermos mais eficientes e oferecermos um melhor serviço 
aos nossos clientes.

And how about the human resources. How is the 
integration going to be done?
The integration will mainly involve pooling resources 
and sharing knowledge. We know that we have very 
competent resources with great market knowledge.

Papeteries de France, for example, has a big knowledge of 
logistics and back office. The way Papeteries’ warehouse 
works is extremely efficient. They deliver orders faster 
and have lower rate of return. Inapa has an extensive 
commercial experience.

Our main goal is to maximize the intellectual capital of 
the two companies. We know that we are in the same 
business, but the two companies have different work 
experiences. And this is, for us, a great add on. It is what 
will allow us to be more efficient and to offer a better 
service to our clients.
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Considera que a união vai impulsionar o negócio 
em França?
São duas maneiras muito diferentes de fazer negócio em 
França. O objetivo é encontrar o melhor equilíbrio entre 
ambas. Conseguir oferecer aos clientes da Papeteries 
de France toda a gama de soluções complementares 
de comunicação visual e de embalagem da Inapa para 
tentarmos penetrar ainda mais na carteira de clientes. 
Por outro lado, vamos ter de defender a posição histórica 
da Inapa no mercado, adotando processos internos da 
Papeteries, de forma a sermos mais eficientes em termos 
logísticos. O que significa que vamos ter de optimizar 
custos e oferecer um melhor nível de serviço aos nossos 
clientes, a um valor mais atrativo. Do ponto de vista 
comercial, metade das nossas vendas vão ser feitas nos 
mesmos clientes. O que vai ser uma enorme vantagem: 
em vez de irem dois camiões, de dois sítios diferentes, 
fazer entregas ao mesmo cliente vai passar a ser um 
único camião que vai entregar, de uma única vez, uma 
encomenda. Temos aqui um potencial de criação de valor 
enorme.

Com tudo isto, quero dizer que estamos confiantes 
que a união das duas empresas, mesmo com lógicas 
de atuação diferentes, mas complementares entre si, 
vai impulsionar o negócio da distribuição de papel em 
França, melhorando a nossa capacidade de resposta às 
necessidades dos nossos clientes, elevando a qualidade 
do nosso serviço e tornando a Inapa mais competitiva.

Do you think the joining forces [of the two 
companies] will boost the business in France?
They have very different ways of doing business in 
France. The goal is to find the best balance between the 
two. We will try to offer more to Papeteries de France’s 
customers, giving them access to the full range of Inapa 
visual communication and packaging solutions. On the 
other hand, we will have to defend Inapa’s historical 
position in the market, adopting internal processes of 
Papeteries, in order to be more efficient in logistics. It 
means that we will have to optimize costs and offer a 
better service level to our customers, at a more attractive 
price. From the commercial point of view, half of our 
sales will be made to the same customers, which will 
be a huge advantage. Instead of going two trucks, from 
two different places, delivering the orders to the same 
customer, it will go just one. Here, there is a tremendous 
value creation potential.

With all this, I would like to say that we are confident that 
the combination of the two companies, with different but 
complementary profiles, will boost the paper distribution 
business in France, improving our ability to respond to 
the needs of our customers, increasing the quality of our 
service and making Inapa more competitive.
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Onze dias, 19 pavilhões, mais de 1 837 expositores 
e 260 mil visitantes. Estes são os números da Drupa, a maior 

e mais importante feira mundial de soluções impressas. A INAPA 
marcou presença e apresentou soluções para o futuro.

Eleven days, 19 pavilions, more than 1 837 exhibitors and 260 thousand visitors. These 
are the numbers of Drupa, the largest and most important world fair of printed solutions. 

INAPA was present and presented solutions for the future.

[INOVAÇÃO / INNOVATION] 

DRUPA:
TOCAR NO FUTURO 

DRUPA: TOUCH THE FUTURE 

There was a lot of anticipation in the air at Drupa, in 
June last year, in Dusseldorf. Under the theme “Touch 
the future”, there was an emphasis regarding projects 
that promoted a greater connection between paper 
and the virtual world. Inapa was present as HP’s (Gold 
Preferred Partner) official partner in order to present 
some of the digital printing solutions, keeping up with 
the latest innovations in the market.

This fair, held every four years, lasts for 11 days and is the 
expected meeting point for professionals in the binding, 
printing and word processing industry. With 19 pavilions 
and more than 1 800 exhibitors from 54 countries, it 
receives thousands of visitors per edition. It is, therefore, 
one of the main references of this area of business.

O ambiente em junho do ano passado, em Dusseldorf, 
foi de antecipação. Sob o tema “Touch the future”, foram 
destacados projetos que promovem uma maior ligação 
entre o papel e o mundo virtual. A Inapa esteve presente 
como parceiro oficial da HP (Gold Preferred Partner) de 
forma a apresentar algumas das soluções de impressão 
digital e ficar a par das novidades mais recentes do 
mercado.

Esta feira, que se realiza a cada quatro anos, tem uma 
duração de 11 dias e é o esperado ponto de encontro entre 
os profissionais da indústria da encadernação, impressão 
e de processamento de texto. Com 19 pavilhões e mais 
de 1 800 expositores de 54 países, recebe milhares de 
visitantes por edição1. É a feira de referência a nível 
mundial da indústria de impressão.

1 SAIBA MAIS EM LEARN MORE AT 

http://bit.ly/drupa2016_Investmentclimate
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In 2016, the highlight was the Print 4.0, which allows 
individualization and personalization in digital printing. 
The digital network of machines and systems was 
presented assuring efficiency and competitiveness for 
high quality packaging, or for the rapid growth of a 
variety of industrial and functional printing solutions.

Different small format printing technologies presented 
the latest solutions and applications. Several suppliers 
exhibited the latest products in offset technology. 
Here, the nanographic technology shone and presented 
its latest equipment that add to the quality of offset 
printing, the advantages of digital printing. Flatbed 
printers that use this technology operate at 13,000 
sheets per hour, use colored water-based inks with 
nanopigment particles and identify quality deviations 
that automatically correct without the need of an 
operator. There were also displayed rotary printers for 
plastic that allow the metallization of graphic products, 
at half cost and without waste.

HP showed its range of digital printers that 
revolutionized the industry, the Indigo. These use liquid 
electrophotography (LEP) technology that ensures 
extremely fine print quality. Among the numerous 
applications and large format printing solutions for 
various types of materials and surfaces presented at 
the fair, highlighting HP Latex and Scitex technology. 

Em 2016, o maior destaque foi dado à área do Print 
4.0, que permite a individualização e personalização na 
impressão digital. A rede digital de máquinas e sistemas 
tem sido apresentada como garante da eficiência e 
competitividade para embalagens de alta qualidade, ou 
para o rápido crescimento de uma variedade de soluções 
em impressão industrial e funcional.

 Demonstração em realidade virtual de equipamentos / 
Machines virtual reality tour 
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 Orador / Speaker 

Apresentaram-se as mais recentes soluções e aplicações 
nesta área, a partir de diferentes tecnologias de 
impressão de pequenos formatos. Diversos fornecedores 
exibiram os últimos produtos em tecnologia Offset. Aqui, 
a tecnologia nanográfica brilhou e apresentou os seus 
equipamentos mais recentes que juntam à qualidade da 
impressão offset, as vantagens da impressão digital. As 
impressoras planas que usam esta tecnologia funcionam 
a 13 mil folhas por hora, empregam tintas coloridas 
à base de água, com partículas de nanopigmentos 
e identificam desvios de qualidade, que corrigem 
automaticamente, sem necessidade de um operador. 
Existem ainda impressoras rotativas para o plástico que 
permitem a metalização de produtos gráficos, a metade 
do custo e sem desperdícios.

The first is ideal for decorative wall applications, with 
luxury finishes, custom designs or canvas applications. It 
reduces the period of creation of projects, by shortening 
the execution time between design and production. The 
second, HP Scitex technology with UV printing grants 
increasingly productive solutions. Features a versatile 
portfolio of industrial presses equipped with the 
latest digital printing technologies. Allows printing on 
flexible and rigid surfaces such as advertising banners, 
promotional materials and packaging.

Functional printing has also been present through the 
presentation of application examples for worldwide 
electronic printing - touch sensors on moving surfaces, 
paper bluetooth sound speakers or conductive paints 
- useful not only in the industrial area, but also in 
communication. It is now possible to introduce 
electronic components printed on paper, for example 
by transforming a common advertising poster into a 
product that emits music on the touch. The possibilities 
are infinite.

Printing solutions within environmentally sustainable 
requirements were also present. A theme valued to Inapa 
for whom environmental sustainability is one of the 
structuring commitments, extendable to all the markets 
in which it operates.

Another of the highlights in this last edition of Drupa 
was the packaging sector, a very important area for the 
group. In order to promote communication between 
the various players it was created a packaging space, 
providing the ideal environment to give birth to business 
opportunities and establish partnerships, divided into 
four “future laboratories”: Food and Beverages; Non-
food; Pharmaceuticals and Cosmetics.

A HP exibiu a sua gama de impressoras digitais que 
revolucionou a indústria, as Indigo. Estas usam a 
tecnologia de eletrofotografia líquida (LEP - liquid 
electrophotography) que garante uma impressão de 
extrema qualidade. Entre as inúmeras aplicações e 
soluções de impressão de grande formato para variados 
tipos de materiais e superfícies apresentadas na feira, 
destaque para a tecnologia Latex e Scitex da HP. A 
primeira é ideal para aplicações decorativas de paredes, 
com acabamentos de luxo, projetos personalizados 
ou aplicações em lona. Diminui o período de criação 
de projetos, ao encurtar o tempo de execução entre 
design e produção. A segunda, a tecnologia HP Scitex, 
com impressão UV apresenta soluções cada vez mais 
produtivas. Apresenta um portefólio versátil de prensas 
industriais equipadas com as mais recentes tecnologias 
de impressão digital. Permite imprimir em superfícies 
flexíveis e rígidas como banners de publicidade, materiais 
promocionais e embalagens.

O MAIOR DESTAQUE FOI O PRINT 4.0, 
QUE PERMITE A INDIVIDUALIZAÇÃO 
E PERSONALIZAÇÃO NA IMPRESSÃO 
DIGITAL.
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Dada a sua atualidade, a impressão funcional esteve 
igualmente presente através da apresentação de exemplos 
de aplicação para a impressão eletrónica a nível mundial 
– sensores de toque em superfícies móveis, altifalantes 
bluetooth em papel ou tintas condutoras – com utilidade 
não só na área industrial, mas também na comunicação. 
Torna-se agora possível introduzir componentes 
eletrónicos impressos num papel, transformando, por 
exemplo, um cartaz publicitário comum, num produto 
que emite música ao toque. As possibilidades são 
infinitas. 

As soluções de impressão dentro dos requisitos 
ambientalmente sustentáveis também estiveram 
presentes. Um tema caro à Inapa para quem a 
sustentabilidade ambiental é um dos compromissos 
estruturantes, extensível a todos os mercados em que 
opera.

Outro dos temas de destaque nesta última edição 
da Drupa foi o setor das embalagens, área de grande 
relevância para o grupo. Para promover a comunicação 
entre os vários players, com o ambiente ideal para fazer 
nascer oportunidades de negócio e eventuais parcerias, 
foi criado um espaço próprio de packaging, dividido em 
quatro “laboratórios futuros”: alimentos e bebidas; não 
alimentares; farmacêuticos e cosméticos. 

 Produtos e soluções de eletrónica impressos / Printed 
electronics products and solutions 

 Lorem Ipsum / 3D Printing 

 Em cima: Altifalante em papel / Above: Paper sound speaker 
Em baixo: Amostras / Below: Samples  

At Drupa, it was also possible to explore 3D printing, 
which benefits such diverse areas as medicine, 
construction, engineering, architecture, fashion and the 
industry in general. Through its subsidiary in France, 
Inapa has recently launched the marketing of this type 
of products.

During the 11 days of the event, the participants 
could also enjoy a very special space: the Drupa cube. 
There, professionals discussed the future of printing, 
innovation, design, creativity and technology. There 
have been over 60 lectures by international experts who 
have certainly helped pave the way for Drupa 2020.

THE HIGHLIGHT WAS THE PRINT 4.0,
WHICH ALLOWS INDIVIDUALIZATION 
AND PERSONALIZATION IN DIGITAL 
PRINTING.
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54%
Com intenções concretas 

de investimento
With concrete intentions 

to invest

30%
Fará encomendas

depois da feira
Will place orders 

after the fair

29%
Fez encomendas

no local
With placed orders 

on the spot

60%
Encontrou

 novos fornecedores
found new suppliers 

at Drupa

PERFIL 
DE VISITANTES

Visitors Profile

DRUPA 
EM NÚMEROS

Drupa in figures

1 837 
EXPOSITORES 
DE 54 PAÍSES

Exhibitors 
from 54 countries 

260 000 
VISITANTES 

DE 188 PAÍSES
Visitors 

from 188 countries

1 900 
JORNALISTAS 
DE 74 PAÍSES

Journalists 
from 74 countries

11 
DIAS 
Days

19 
PAVILHÕES

Pavilions

 Cubo Drupa / Drupa Cube 

Na Drupa, foi ainda possível explorar a impressão 3D, 
que beneficia áreas tão diversas como a medicina, a 
construção, a engenharia, a arquitetura, a moda e a 
indústria em geral. Através da sua subsidiária em França, 
a Inapa lançou-se recentemente na comercialização deste 
tipo de produtos.

Durante os 11 dias do certame, os participantes puderam 
ainda usufruir de um espaço muito especial: o cubo 
Drupa. Ali, o futuro da impressão foi discutido pelos 
profissionais da área da inovação, design, criatividade e 
tecnologia. Foram mais de 60 palestras de especialistas 
internacionais que, com toda a certeza, ajudaram a 
preparar o caminho para a Drupa de 2020.
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Em 2013 a Inapa adquiriu 100% do capital social da Korda, 
um dos principais players no mercado da distribuição de papel 
na Turquia. O país atravessa hoje uma crise política com fortes 

repercussões económicas, mas continua a ser um mercado 
com muitas oportunidades de crescimento.

In 2013, Inapa acquired 100% of the share capital of Korda, 
one of the main players in the paper distribution market in Turkey. 

The country is currently experiencing a political crisis with strong economic 
repercussions, but continues to be a market with many opportunities for growth.

[ARTIGO DE OPINIÃO / OPINION ARTICLE] 

CRESCER
NA (IN)CERTEZA 

GROWING IN (UN)CERTAINTY

Sendo um mercado emergente, a instabilidade tem 
sido um grande desafio para a Turquia. Devido à sua 
estrutura económica e posição geopolítica, tem passado 
por numerosas crises económicas. O ano passado sofreu 
ataques terroristas, o que levou o governo a declarar 
estado de emergência. 

As an emerging market, instability has always been an 
important challenge for Turkey. Due to its economic 
structure and geopolitical position, it has undergone 
numerous economic crises. During last year suffered 
several terrorist attacks, which led the government to 
declare State of Emergency.
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Todos estes fatores têm afetado significativamente o seu 
negócio, levando a:

Grandes oscilações cambiais da lira turca (acentuados 
altos e baixos); 
Diminuição da procura;
Aumento de stocks;
Falta de liquidez financeira;
Alargamento de pedidos das condições de pagamento 
por parte dos clientes;
Aumento do número de cheques sem provisão;
Incremento de falências;
Maior conservadorismo da banca sendo seletiva nos 
empréstimos, requerendo garantias e aumentando as 
taxas de juro;
Incremento dos volumes a ficarem retidos nos portos 
porque alguns distribuidores não os conseguem 
levantar por restrições financeiras, desencadeando 
uma queda nos preços;
Diminuição de coberturas de seguro de crédito 
atendendo a fatores de risco do país.

A imprevisibilidade tornou-se constante e é quase 
impossível fazer planos ou definir estratégias a longo 
prazo, em qualquer negócio. Para maior segurança, é 
necessário fazer planos de backup para casos inesperados, 
em detrimento dos planos a longo prazo. Flexibilidade e 
proatividade são as palavras-chave para se fazer frente a 
este tipo de situações. 

.
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All of these factors have significantly affected our 
business, leading to:

Huge currency fluctuations against the Turkish Lira on 
daily basis (sharp ups and downs);
Shrinking demand;
Increasing inventories;
Lack of cash;
Extension of customers payment terms;
Increasing number of dishonoured checks;
More bankruptcies; 
More conservatism from banks, being very selective 
with the collaterals required against loans, increasing 
interest rates;
Higher volumes kept lying at the ports since several 
merchants were not able to withdraw their goods due 
to financial constraints. This situation triggered drop 
of the prices in certain grades;
Reduction of credit insurance limits considering 
Country’s risk factors.

Unpredictability has become constant and it is now 
almost impossible to maintain long term plans and 
strategies in any business. To be on the safe side, back up 
plans against unexpected cases had to be considered on 
top of long term ones. Flexibility and proactivity are the 
key words when these kind of situations arise.
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Em conversa, Susy Matat, CEO da Korda, revelou que ao 
longo destes tempos conturbados, a empresa manteve-se 
cautelosa, aguardando as movimentações políticas para 
perceber como é que estas iriam impactar os negócios. 
“Analisámos a evolução política e tentámos antecipar a 
tendência económica.“

Mudaram proativamente as suas prioridades e ajustaram 
a sua estratégia. Numa primeira fase, procuraram:

Fazer um esforço notável nos recebimentos;
Orientar as vendas para clientes com cobertura de seguro 
de crédito; 
Simplificar as condições de pagamento dos clientes;
Compensar a diminuição das vendas, melhorando a 
margem;
Suspender os novos projetos;
Adotar uma política de compras muito conservadora;
Ajustar os preços às variações cambiais diárias;

“A curto prazo, estas medidas e rápidas ações vão ajudar-nos 
a aumentar a nossa rentabilidade e a reduzir os nossos 
empréstimos locais.”

A situação atual parece estar mais calma, os negócios 
começam a mexer, mas permanecem ainda algumas 
preocupações e incertezas.

Durante este período, a Korda reforçou a gestão de risco, 
aumentando o número de clientes com seguro de crédito 
(44% em relação ao ano passado), com o intuito de 
minorar o incumprimento das vendas, diferenciando-se 
face aos nossos concorrentes, que não têm esta 
ferramenta de suporte à gestão. 
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According to Susy Matat, CEO of Korda, the company 
remained cautious and adopted a wait-and-see attitude 
to get a better understanding of how far the political 
situation will go and how they will affect the business 
environment. “We have closely analysed the developments 
and tried to anticipate the economic trend’s direction.”

We changed our priorities and adapted our strategy. At 
the first stage, we tried to apply the following steps:

Increase efforts on collections;
Focus sales mainly on customers under credit insurance 
coverage ;
Decrease customers terms of payment;
Compensate lower sales by increasing profitability ;
Suspend all new projects;
Have a conservative purchasing policy;
Adopt sale prices based on daily currency fluctuations.

“In short term, these steps and quick actions will help us to 
increase our profitability and reduce our local loans.”

Although the current situation seems to be calmer and 
businesses start to recover gradually, there are still some 
concerns and uncertainties. 

During this period, Korda reinforced its risk management 
by increasing the number of insured customers (by 44% 
compared to last year) in order to build a safer sale 
environment and make a difference in our favour since 
most of other merchants do not have this support. 

Korda is also investing significantly in reducing the 
inventory levels, focusing on efficiency and looking for 
some alternatives to minimize the effect of currency 
fluctuations. 

FLEXIBILITY AND PROACTIVITY 
ARE THE KEY WORDS WHEN THESE 
KIND OF SITUATIONS ARISE.
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A Korda tem estado também a investir significativamente 
na redução de stocks, focando-se na eficiência e 
procurando alternativas para minimizar o efeito das 
variações cambiais. 

O ano de 2016 foi desafiante, mas conseguiu-se aumentar 
as vendas e a margem. Por outro lado, a empresa focou-
se em cumprir todas as suas responsabilidades, dando 
mais uma vez provas da sua fiabilidade a fornecedores, 
bancos, clientes e colaboradores.

A Korda está a tentar ultrapassar este período, 
destacando-se dos seus concorrentes e reforçando a 
sua posição. “A maioria dos distribuidores de papel está a 
reduzir as suas operações. Nós estamos a avaliar todas as 
possibilidades e a tentar definir como devemos posicionar-
nos no mercado em diferentes cenários.”

“Acreditamos que os desafios também abrem portas para 
muitas oportunidades, especialmente num país como a 
Turquia, que ainda tem muito para crescer.”

2016 was a challenging year, but we were able to increase 
sales and margin. On the other hand, Korda has focused 
on fulfilling all its responsibilities, once again proving 
its reliability towards suppliers, banks, customers and 
employees.

Korda is trying to overcome this period by standing out 
among its competitors and strengthen its position. “The 
majority of the merchants are downsizing their business. We 
are evaluating all possibilities and trying to define how we 
should position ourselves in case of different scenarios.”

“We believe that challenges may also open doors to many 
opportunities especially in a country like Turkey that still has 
a lot of room to grow.”
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FLEXIBILIDADE E PROATIVIDADE 
SÃO AS PALAVRAS-CHAVE PARA 
SE FAZER FRENTE A ESTE TIPO 
DE SITUAÇÕES. 



action

A segunda área de negócio mais relevante da Inapa promete 
crescer no próximo triénio. O desenvolvimento de soluções 

e distribuição de materiais de embalagem está na ordem do dia, 
e assenta em relações de parceria de longo prazo através 

da criação de valor para os clientes. 
Conheça a Inapa Packaging.

The second most relevant business area of Inapa, promises to grow 
in the next three years. The development of solutions and distribution of packaging 

materials, which is a priority, is based on long-term partnership relationships, 
creating value for customers. Meet Inapa Packaging.

[INAPA PACKAGING] 

EMBALAGEM
COM FUTURO 

PACKAGING WITH FUTURE

Nos últimos anos, as indústrias das embalagens 
ganharam uma importância crescente no mercado.
Atenta à evolução, a Inapa tem já uma oferta de produtos 
e serviços bastante alargada. Do seu portefólio fazem 
parte soluções de proteção interior e exterior: caixas, 
filmes, cintas, fitas, enchimentos, sacos, etiquetas, 
equipamentos. Disponibiliza ainda soluções de embalagem 
personalizadas, de acordo com as necessidades do cliente, 
apresentando propostas inovadoras resultantes de 
tecnologias e conceitos únicos. 

 Paletização/ Palletization 



In recent years, packaging industry gained an increasing 
importance in the market. Aware of the evolution, Inapa 
has already a wide range of products and services. Its 
portfolio includes internal and external protection 
solutions: boxes, films, plastic straps, tapes, fillers, 
bags, labels and equipment. It also offers customized 
packaging solutions according to the needs of the client, 
presenting innovative proposals resulting from unique 
technologies and concepts.

The growth of the Packaging area in France
In November 2016, Inapa, through its subsidiary Inapa 
Packaging France, acquired the company Embaltec 
SAS. It is a French company operating in the packaging 
segment, with a strong presence in the North of France. 
This acquisition follows the implementation of the 
strategic plan approved for the 2016-18 triennium.

WITH THIS ACQUISITION, THE 
PACKAGING SECTOR IN FRANCE 
WILL HAVE A TURNOVER OF 
MORE THAN 40 MILLION EUROS.

O crescimento da área de Packaging em França
Em novembro de 2016, a Inapa, através da sua subsidiária 
Inapa Packaging France, adquiriu a sociedade Embaltec 
SAS. Trata-se de uma empresa francesa que opera no 
segmento de embalagem, com uma implantação forte 
no norte de França. Esta aquisição vem no seguimento 
da execução do plano estratégico aprovado para o triénio 
2016-18. 

A Embaltec tem sede em Nieppe e uma delegação em 
Val-de-Reuil, no norte do país e dedica-se essencialmente 
a soluções de embalagem para proteção, contando 
com uma gama alargada de produtos standard que é 
complementada com soluções customizadas. “O nosso 
foco está virado para as necessidades do cliente e para a oferta 
de uma grande variedade de embalagens, mas também para 
a capacidade de armazenamento e um serviço de transporte 
rápido. O serviço, a relação com os clientes e a possibilidade de 
trabalhar em projetos customizados estão no centro da nossa 
política comercial”, refere o manager da Embaltec, Laurent 
Barral. As sinergias comerciais, operacionais e logísticas 
agora criadas, irão assegurar uma dimensão relevante 
naquele mercado, onde a Embaltec “já desenvolveu uma 
posição de liderança”, continua o responsável. 

Laurent Barral acredita que esta aquisição terá impacto 
no negócio global da Inapa a dois níveis: “irá ampliar a 
nossa gama global de produtos, especialmente em embalagens 
onduladas e embalagens de proteção; reforço das relações com 
os fornecedores e permitirá desenvolver sinergias para obter 
melhores condições de compra”. Com esta aquisição, o setor 
da embalagem em França terá uma faturação superior a 
40 milhões de euros.

Esta estratégia assumida pelo grupo foi premiada 
em 2015 pela Capital Finance Internacional, uma 
conceituada publicação económica e financeira. A 
distinção da Inapa como Empresa de Embalagem Mais 
Inovadora na Europa resultou da excelência e inovação 
das soluções apresentadas. O produto “Stop’Gliss” é 
disso exemplo: tratam-se de folhas de papel kraft com 
um revestimento antiderrapante para a estabilização 
de cargas, caixas, tabuleiros e sacos. Impossibilita o 

 Caixas de cartão ondulado / Corrugated boxes 

 Produto “Stop’Gliss”/ “Stop’Gliss” product 
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deslizamento entre camadas da carga total e é compatível 
com todas as superfícies. Reduz os acidentes com a 
carga, ao mesmo tempo que permite aumentar a altura 
de paletes. Concluindo: otimiza e diminui custos. Mas há 
outras soluções como equipamentos para a produção de 
bolsas de ar e bolhas de proteção, bem como espuma de 
polietileno personalizadas para proteção de diferentes 
tipos de produtos.

É no aconselhamento do melhor tipo de soluções de 
embalagem e na personalização de produtos que o grupo 
se apresenta como uma importante mais-valia. Vamos 
tirar alguns dos casos de sucesso ‘da caixa’.

Caixas que foram até ao espaço
A Carton Service, por exemplo, pôde satisfazer as 
necessidades muito específicas de um fornecedor líder 
na indústria aeroespacial, militar, telecomunicações 
e transportes. O cliente tinha necessidade de caixas 
de papelão padronizadas, e com proteção adequada, 
para assegurar as melhores condições de transporte, 
manuseio e entrega imediata dos materiais de grandes 
dimensões que fabrica. Desta forma, pretendia não só 
evitar os riscos de transporte, mas também a acumulação 
de stock. O know-how específico da Carton Service em 
caixas personalizadas e de grandes dimensões de cartão 
ondulado, e a sua vasta gama de caixas standard em 
stock, permitiram fornecer todos os produtos de que o 
cliente necessita. A proximidade geográfica do cliente e 
a capacidade de stock da empresa permitiram cumprir 
igualmente o requisito de serviço de entrega ‘just in 
time’. Uma vez que todos os colaboradores conhecem as 
necessidades específicas do cliente, todos contribuem 
para que estas sejam satisfeitas.

 Cintas plásticas / Plastic strapes 

 Filme estirável  / Stretch film 

 Sede da Embaltec em Nieppe / Embaltec headquarters 
in Nieppe 

Embaltec, headquartered in Nieppe, has a branch office 
in Val-de-Reuil, in the north of the country and is mainly 
engaged in packaging solutions for protection, with 
a wide range of standard products complemented by 
customized solutions. “Our focus is on customer needs, 
the provision of a wide variety of packaging and also on 
storage capacity and a fast shipping service. The service, the 
relationship with customers and the possibility of working 
on customized projects are the core of our commercial 
policy” says Embaltec manager, Laurent Barral. The 
commercial, operational and logistical synergies now 
created, will ensure a relevant dimension in the market 
where Embaltec “has already developed a leading position”, 
continues the responsible.

Laurent Barral believes that this acquisition will have 
a positive impact on Inapa’s global business at two 
levels: “it will expand our global product range, especially 
in corrugated packaging and protective packaging and it 
will strengthen our relationships with suppliers, allowing 
to developed synergies in order to obtain better purchasing 
conditions.” With this acquisition, the packaging sector 
in France will have a turnover of more than 40 million 
euros.

This strategy assumed by the group, was awarded in 2015 
by Capital International Finance, a renowned economic 
and financial publication. Inapa’s distinction as Europe’s 
Most Innovative Packaging Company was a result from 
the excellence and innovation of the solutions presented. 
The product “Stop’Gliss” is a good example: sheets of 
kraft paper with a non-slip coating for the stabilization of 

(26)     action



Beleza bem acondicionada 
A Semaq conseguiu igualmente satisfazer as necessi-
dades muito específicas de dois clientes da indústria 
farmacêutica e cosmética, que precisavam de garantir que 
os seus produtos fossem armazenados e acondicionados 
em contentores de plásticos, que obedecessem aos 
regulamentos de saúde e segurança próprios destas 
indústrias. A embalagem e preparação das encomendas 
destes produtos tinham de ser feitas de acordo com as 
especificações próprias para cada pedido e para cada 
etapa: da preparação e armazenamento à chegada 
à fábrica. Assim, mais importante que a rapidez foi 
a qualidade do processo: preparar os produtos em 
paletes específicas, em número e posição precisos; cada 
recipiente tinha de estar limpo e cada palete é filmada, 
protegida e rotulada de acordo com especificações 
precisas. A empresa fornecedora do serviço em questão 
é certificada e tem a flexibilidade necessária que lhe 
permite adaptar às necessidades do cliente e garantir a 
qualidade de serviço. Para evitar falhas, os protocolos 
são escritos, conhecidos e partilhados por toda a equipa 
de logística; e os processos, a organização e limpeza do 
armazém são alvo de uma inspeção regular.

Para grandes poupanças, grandes soluções 
Um fabricante líder em produtos de comunicação visual 
para casa e escritório, necessitava não só de aumentar os 
índices de proteção dos quadros interativos no transporte 
até aos clientes, como melhorar a apresentação visual e 
reduzir a mão-de-obra. A solução apresentada pela Inapa 
Packaging Portugal cumpriu todos os requisitos: ao optar-se 
por espumas de polietileno, o processo de embalagem é agora 
mais rápido e mais simples, sem desperdício de material e 
com um menor custo de mão-de-obra.
 
Outro exemplo de sucesso vem de Aveiro, em Portugal. 
Um grupo fabricante de pavimentos e revestimentos 
cerâmicos, que exporta para todo o mundo,utilizava um 
embalamento com custos logísticos e taxas de quebra 
muito elevados, mas queria inverter a situação, melhorar 
a apresentação e reduzir o custo de mão-de-obra. A Inapa 
Packaging Portugal substituiu as caixas de madeira, que 

loads, boxes, trays and bags. It prevents sliding between 
layers and full loads and is compatible with all surfaces. 
Reduces accidents with cargo while increasing pallet 
height, i.e., optimizes and lowers costs. However, there 
are other solutions like equipment for the production of 
air pockets and bubbles of protection, as well as custom 
polyethylene foam for protection of different types of 
products.

Counseling the best type of packaging solutions and 
product customization are the group big asset as an 
important added value supplier for the customers. Let’s 
pull some success stories “out of the ‘box”.

Boxes that went into space
Carton Service, for example, was able to meet the very 
specific needs of a leading supplier in the aerospace, 
military, telecommunications and transportation 
industries. The customer needed standardized cardboard 
boxes with adequate protection to ensure the best 
conditions of transportation, handling and immediate 
delivery of the large materials that he manufactures. 
The purpose was to avoid transport risks and to 
accumulate stock. All the products the customer needed 
were supplied, due to Carton Service’s specific know-
how in custom and large corrugated carton boxes. 
The geographical proximity of the customer and the 
company’s stock capacity have also enabled the company 
to fulfill the ‘just in time’ delivery service requirement. 
“Since all employees are aware of the specific needs of the 
customer, they all contribute to their needs fulfilment”.

 Bolha de ar / Bubble wrap 
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 Cantoneiras / Corners 

 Caixas de plástico rebatível / Plastic foldable trays 

 Embalagens para produtos químicos /
 Packaging for chemical products 

Beauty well packed
Semaq was able to supply the very specific needs of two 
customers in the pharmaceutical and cosmetics industry, 
who needed to ensure that their products were stored and 
packed in plastic containers that were compliant with 
the health and safety regulations of these industries. The 
packaging and preparation of orders for these products 
had to be made according to the exact specifications 
of each order and for each step, from preparation, to 
storage and finally to the arrival at the factory. The 
quality of the process was more important than its 
quickness: to prepare the products on specific pallets 
in precise numbers and positions; each container had 
to be cleaned and each pallet was filmed, protected and 
labeled in accordance to precise specifications. Semaq is 
a certified company and has the necessary flexibility to 
adjust the work to the customer’s needs and guarantee 
the quality of service. To avoid failures, the protocols 
are written, known and shared by the entire logistics 
team; the processes, organization and cleaning of the 
warehouse are subject to regular inspection.
For big savings, big solutions.

A leading manufacturer of visual communication 
products for home and office, needed not only to increase 
the protection levels of the interactive whiteboards in the 
transport to the customers, but also to improve visual 
presentation and reduce the workforce. The solution 
presented by Inapa Packaging Portugal fulfilled all the 
requirements: when opting for polyethylene foams, the 
packaging process became faster and simpler, without 
wasting material and with a lower cost of labor.
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eram produzidas internamente por cartão e espuma, 
produzidos à medida. O objetivo foi cumprido: os custos 
de mão-de-obra e de produção do embalamento foram 
imediatamente reduzidos.

Já um outro fabricante de quiosques multimédia 
queria melhorar os índices de proteção no envio dos 
dispensadores de senhas até aos clientes. Antes de 
consultar a Inapa Packaging, o fabricante utilizava 
bolha de ar e placas de espuma de poliestireno moldada 
juntamente com caixas de cartão para o envio dos 
equipamentos, mas cerca de 30% deles chegavam ao 
destino gravemente danificados. Com a introdução 
das peças de espuma de PE da Inapa melhoraram-se 
significativamente os índices de proteção: a percentagem 
de dispensadores danificados é agora inferior a 2%. 
Mesmo quando apresentam danos, são de muito menor 
gravidade reduzindo-se dessa forma também os custos 
inerentes à sua reparação.

É significativo o número de clientes satisfeitos. Facto 
que vem comprovar o impacto das soluções que o grupo 
disponibiliza no mercado global em que opera.

 Perfis de espuma de polietileno / Polyethylene foam profiles 

Another example of success comes from Aveiro, 
Portugal. A group that manufactures floors and ceramic 
covering, which exports to the whole world, used 
packaging solutions with very high logistical costs and 
damage rates, so they wanted to change the situation 
by improving the presentation and reducing the cost 
of labor. Inapa Packaging Portugal replaced the wooden 
boxes, which were produced internally, by carton and 
foam, produced to measure. The objective was achieved: 
labor and packaging costs were immediately reduced.

Another multimedia kiosk manufacturer, wanted to 
improve protection rates when sending ticket dispensers 
to customers. Before consulting Inapa Packaging, the 
manufacturer used air bubble and molded polystyrene 
foam boards together with carton, to ship the equipment, 
but about 30% of them arrived at the destination badly 
damaged. With the introduction of Inapa PE foam parts, 
the protection indexes were significantly improved: the 
percentage of damaged dispensers is now less than 2%. 
Even when there are damages, they are much less serious, 
thus reducing the costs associated with their repair.

The number of satisfied customers is significant, which 
confirms the high impact in the market of the solutions 
provided by the group.

COM ESTA AQUISIÇÃO, O SETOR 
DA EMBALAGEM EM FRANÇA 
TERÁ UMA FATURAÇÃO SUPERIOR 
A 40 MILHÕES DE EUROS.

 Fita adesiva / Adhesive tape  
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Complott ajuda a marca alemã, MySPOTTi, 
a criar decorações interiores personalizadas 

e com cores vibrantes. 

Complott helps the German brand, MySPOTTi, 
to create personalized interior decorations with vibrant colours.

[À CONVERSA COM CLIENTE / A TALK WITH A CLIENT] 

DECORAÇÃO
COM (BOA) 
IMPRESSÃO 

DECORATION 
WITH (GOOD) IMPRESSION
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Quando foi fundada a Myspotti?
MySPOTTI foi fundada em 2009, a partir da ex-
Digitalkonzept GmbH, com o objetivo de criar produtos 
próprios de impressão digital. Em 2011, criámos a marca 
de lifestyle MySPOTTi.

O primeiro produto (e ideia) surgiu da solução encontrada 
para a cozinha da nossa casa. Todos os nossos amigos e 
as pessoas que nos visitavam queriam ter o seu próprio 
“splashback” - um revestimento decorativo que criámos 
para as paredes da cozinha. Este foi o começo.

E a que se deve o nome MySPOTTI?
“Spott” é a definição de mancha, a pinta do “i” representa 
o ponto de sujidade e “My” porque é um produto 
personalizado.

Que tipo de produtos vendem? E o que os torna 
únicos?
O nosso principal produto é o “splashback” para a 
cozinha e para a casa de banho. A nossa grande vantagem 
competitiva reside na oferta de produtos únicos para o 
cliente. Para além disso, todos os nossos produtos são 
fabricados na Alemanha.

Quem são os vossos principais clientes?
Os nossos clientes-chave são alguns dos maiores grupos 
retalhistas alemães na área da decoração e artigos para a 
casa, como a Hornbach Baumarkt, Otto group e Krieger-
Höffner-Group. Mas também vendemos online para 
os sites da Westwing e da Amazon, assim como para 
pequenos negócios.

Qual foi o produto mais inovador que lançaram?
Foi, sem dúvida, o “Splashback” para a cozinha e casa 
de banho. Os nossos clientes estão apaixonados pela 
variedade de propostas que oferecemos nesta gama, bem 
como pelo facto de serem fáceis de manusear, montar, 
cortar e limpar.

When was Myspotti founded?
MySPOTTI was founded in 2009, from the former 
Digitalkonzept GmbH, with the aim of creating its own 
digital printing products. In 2011, we created the lifestyle 
brand MySPOTTi. The first product (and idea) came from 
the solution found for the kitchen of our house. All our 
friends and the people who visited us wanted to have 
their own splashback - a decorative protection that we 
created for the kitchen walls. This was the beginning.

Why is it called MySPOTTI? 
“Spott” stands for spot, the “i” represents a stain and 
“My” because it is a customized product.

What kind of products do you sell? What makes 
them unique?
Our main product is the “splashback” for the kitchen and 
the bathroom. Our great competitive advantage lies in 
the fact that we offer unique products to our customers. 
And, apart from this, all our products are manufactured 
in Germany.

Who are your main customers?
Our key customers are some of the largest German 
retailers in the field of home décor, such as Hornbach 
Baumarkt, Otto group and Krieger-Höffner-Group. But 
we also sell online to Westwing and Amazon websites as 
well as to small businesses.

WE START WORKING WITH 
COMPLOTT IN 2009 BECAUSE THEY 
OFFERED US INNOVATIVE MATERIALS 
FOR DIGITAL PRINTING 
AND A PERSONALIZED SERVICE.

What was the most innovative product that you 
have launched?
It was undoubtedly the “Splashback” for the kitchen 
and bathroom. Our customers are passionate about 
the variety of products we offer in this range because 
they are easy to handle, assemble, cut and clean.
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Vendem os vossos produtos para outros países 
fora da Alemanha?
Sim, vendemos para a Áustria, Suíça, França, Espanha, 
Luxemburgo e Liechtenstein.

Quando começaram a trabalhar com a Complott?
Começámos a trabalhar com a Complott em 2009 porque 
ofereciam materiais inovadores para impressão digital 
e um serviço personalizado. Como somos uma empresa 
muito inovadora, que desenvolve continuamente novos 
produtos, decidíamos escolher um parceiro como 
Complott que nos oferece uma ampla gama de soluções 
na área da impressão digital para os nossos pedidos 
específicos.

Como é que a Complott tem ajudado 
no crescimento do vosso negócio?
Como estamos sempre a gerar novos produtos com 
novas funcionalidades, precisamos continuamente de 
materiais inovadores e sabemos que podemos contar 
com a Complott para garantir esse fornecimento.

COMEÇÁMOS A TRABALHAR COM 
A COMPLOTT EM 2009 PORQUE 
OFERECIAM MATERIAIS INOVADORES 
PARA IMPRESSÃO DIGITAL 
E UM SERVIÇO PERSONALIZADO. 
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Do you sell your products to other countries 
outside Germany?
Yes, we sell to Austria, Switzerland, France, Spain, 
Luxembourg and Liechtenstein.

When did you start working with Complott?
We start working with Complott in 2009 because they 
offered us innovative materials for digital printing 
and a personalized service. As we are a very innovative 
company, which continually develops new products, we 
decided to choose a partner as Complott that offers us 
a wide range of digital printing solutions for our specific 
requests.

Does Complott help your business growth?
As we are always generating new products with new 
features, we continually need innovative materials and we 
know we can count on Complott to guarantee this supply.

What was the most impactful project that you have 
done in partnership with Complott?
It was when we started our cooperation with Westwing 
and got our first sale. In this particular sale, Complott 
helped us minimize the risk and the costs involved. It 
helped us to expand our business.

How will the new industry trends shape your 
business in the future?
As in other industries, we also benefit from globalization. 
As we get better known, our reputation grows across 
borders. We have now not only national projects but also 
international projects around the world.

Qual foi o projeto mais impactante feito em 
parceria com a Complott?
Foi quando começámos a nossa cooperação com a 
Westwing e conseguimos a nossa primeira venda. Nesta 
venda em particular, a Complott ajudou-nos a minimizar 
o risco e os custos envolvidos na expansão do negócio.  

De que forma as novas tendências da indústria irão 
moldar o seu negócio no futuro?
Como em todos as áreas, nós também beneficiamos 
da globalização. À medida que vamos ficando mais 
conhecidos, a nossa reputação aumenta além-fronteiras. 
Temos não só grandes projetos nacionais, mas também 
projetos internacionais em todo o mundo.
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[LOGÍSTICA / LOGISTIC] 

UM DIA 
NO ARMAZÉM 

EM SINTRA
A DAY AT THE WAREHOUSE IN SINTRA

Num meio exigente e acelerado, a equipa do armazém da Inapa 
em Sintra, nos arredores de Lisboa, é um exemplo de rapidez 
e eficiência. É o seu trabalho bem coordenado que garante 

a satisfação dos pedidos dos clientes em menos de 24 horas.

In a demanding and accelerated environment, the team working in the warehouse 
in Sintra, on the outskirts of Lisbon, is an example of speed and efficiency. 

Their well-coordinated job ensures customers’ orders satisfaction in less than 24 hours.

house
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Em Sintra, a 30 quilómetros do centro de Lisboa, o 
dia começa cedo, com as primeiras encomendas a 
saírem pouco depois das sete da manhã. E, apesar das 
temperaturas mais baixas no inverno, a equipa que 
trabalha no armazém da Inapa Portugal dá o melhor de si 
para que tudo corra bem: do princípio ao fim do processo. 
Ao ouvi-los falar, percebemos que o empenho e a vontade 
de fazer melhor são uma constante, independentemente 
da estação do ano.

“Começamos a trabalhar às sete da manhã, sobretudo porque 
estamos fora do centro de Lisboa. Carregamos os carros às 
7h00, para que saiam o mais tardar às 7h30”, explica Vitor 
Martins, Diretor Logístico. O dia de trabalho continua e 
segue o ritmo dos dois períodos de entregas: o da manhã 
(das 9h-13h), que determina os envios da tarde; e o da 
tarde (das 13h-18h) que se refere às entregas do dia 
seguinte. O call-centre está disponível até às 19h, mas as 
portas só fecham às 21h. 

Há quase 16 anos na empresa, Vitor Martins conhece 
“a casa” como ninguém. “Este armazém tem a sua própria 
gestão e gere igualmente todas as necessidades da empresa. 
Trabalhamos ainda na venda de serviços logísticos apoiados 
num serviço informático de última geração”, garante. 
O segredo está na proatividade e autonomia dos 
colaboradores: “Os prazos são cada vez mais curtos, por isso 
trabalhamos em equipa. Todos temos de saber um pouco de 
tudo. Para evitar a rotina, há uma rotação em algumas das 
funções no armazém”, exemplifica o Diretor Logístico.

Todos os dias recebem artigos que têm de ser registados, 
arrumados e, depois, separados. “É este o nosso ciclo”, 
explica David Vieira, integrante da equipa de Gestão e 
responsável pelo armazém de Sintra. “Os pedidos chegam 
através dos vendedores, do call-centre ou por e-mail. A 
fatura é emitida nessa altura, com indicação do local para 
onde deverá ser expedida. A partir do momento em que é 
inserida no sistema informático, a informação segue para a 

In Sintra, 30 kilometers away from the center of Lisbon, 
the day starts early, with the first orders leaving shortly 
after seven in the morning. Despite the low temperatures 
in winter, the team that works in the warehouse of 
Inapa Portugal does its best to make sure everything 
runs smoothly from the beginning until the end of the 
process. When we hear them speak, we realize that no 
matter the season, the commitment and the will to do 
better are a constant.

“We start working at seven in the morning, because we are 
outside the center of Lisbon. We load the cars at 7:00 a.m., so 
they leave no later than 7:30 a.m.” explains Vitor Martins, 
Logistic Manager. The workday continues and follows the 
rhythm of the two delivery periods: in the morning (from 
9am to 1pm), which determines the afternoon shipments 
and in the afternoon (from 1 pm to 6 pm) for the next 
day’s morning deliveries. The call center is available until 
7pm, but the doors only close at 9pm.

For almost 16 years in the company, Vitor Martins 
knows “the house” like nobody else. “This warehouse 
has its own management and it also manages all the needs 
of the company. We also sell logistics services supported by 
an advanced IT service“, assures. The secret lies in the 
proactivity and autonomy of the employees. “Deadlines 
are getting shorter, so we work as a team. We all need to 
know a little bit of everything. To avoid the routine, there is a 
rotation in some of the functions in the warehouse“, explains 
the Logistic Manager.

Every day we receive items that must be registered, 
stored and then separated. “This is our cycle”, explains 
David Vieira, member of the management team and 
responsible for the Sintra warehouse. “Requests arrive 
through salesmen, call centers or e-mail. The invoice is issued 
at that time, indicating the place where it should be sent. 
From the moment it is inserted in the computer system, the 
information goes to the robotic picking area that identifies 
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área de picking robotizado que identifica o artigo, vai buscá-
lo e coloca-o na palete. Esta é arrumada na porta referente 
ao local de destino e, depois, colocada no camião. Às 13h, o 
motorista confere as faturas e um colaborador da Inapa volta 
a conferi-las. Este processo permite que o material esteja em 
condições para ser entregue”, assegura.

Num só dia, as máquinas fazem cerca de 5000 
movimentos, pelo que a presença de um responsável 
pela sua manutenção é obrigatória e necessária. Mário 
Luis Cardoso, a fazer 17 anos de casa em junho, integra 
a equipa de picking e arrumação quase desde o início. 
“Somos uma equipa. Temos de separar, arrumar e etiquetar 
o material. Às vezes é preciso verificar se há anomalias no 
robot, que são necessárias corrigir”. Nunca se está parado, 
mas “quando se gosta do que se faz, tudo corre melhor”, 
conta com entusiasmo.

Se o armazém robotizado é a “menina dos olhos” de 
quem aqui trabalha, o armazém convencional é o 
garante do serviço, sempre que os artigos saem das 
medidas convencionais (em tamanho e peso) ou já não 
se encontram no robotizado. “Aqui temos dois desafios: 
coordenar a arrumação e o atendimento aos clientes”, afirma 
Carlos Proença, responsável pela equipa de picking e 
Arrumação. Mas todos os desafios são ultrapassados ao 
longo do dia. Como? A opinião é unânime: boa arrumação 
e otimização do espaço.

Uma boa relação entre os colegas é igualmente 
fundamental, que o digam Dina Lourenço e Maria 
Fernanda Lapas. “Somos as rainhas do armazém”, revelam 
com boa disposição. São as duas únicas mulheres a 
trabalhar neste espaço e estão há 10 anos encarregues 
das máquinas de corte. A sua aventura nestas andanças 
vem de longe: “Começámos aos 15 anos a trabalhar numa 
firma onde estivemos 28 anos. De lá viemos para aqui”, 
contam. Quando começaram, o trabalho era realizado 
manualmente. Agora, “a máquina é computorizada, o que 
faz com que sejamos mais rápidas. É claro que ainda somos 
nós a avaliar qual o corte que deve ser feito para que haja 

the article, picks it up and places it on the pallet that is 
deposited at the door of the place of destination and then 
placed in the truck. At 1pm, the driver checks the invoices 
and one employee from Inapa re-checks them. This process 
allows the material to be ready to be delivered,“ he says.

In one day, the machines make about 5000 movements, 
so the presence of a person in charge of its maintenance 
is mandatory and necessary. Mário Luis Cardoso, 
17 years working at Inapa, is in the picking and storage 
team almost from the start. “We are a team. We have to 
sort, store and label the stocks. Sometimes one needs to check 
for anomalies in the robot, which need to be corrected”. You 
never stand still, but “when you like what you do, everything 
goes better,” he says enthusiastically.

If the robotized warehouse is the “apple of the eyes” of 
those who work here, the conventional warehouse is 
the supporter of the service, whenever the articles go 
out of conventional measures (in size and weight) or 
are no longer in robotics. “Here we have two challenges: 
to coordinate, storage and customer service,” says Carlos 
Proença, responsible for the picking and storage team. 
In the end all the challenges are surpassed throughout 
the day. How? The opinion is unanimous: good storage 
organization and optimization of space.

A good relationship among colleagues is equally 
fundamental, as Dina Lourenço and Maria Fernanda 
Lapas say. “We are the queens of the warehouse,” they say 
in a good mood. They are the only two women working in 
this space and have been in charge of the cutting machines 
for 10 years. Their adventure in these wanderings comes 
from afar: “We were 15 years old when we started working 
at a company where we spent 28 years. From there we came 
to here,“ they say. When they started, the work was done 
by hand. Now, “the machine is computerized, which makes 
us faster. Of course that we must evaluate what cuts should 
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LOGÍSTICA 
LOGISTICS

Paletes Movimentadas
Movement of Pallets

91 223

Máquinas Movimentadas 
Movement of Machines 5 947

Livros Movimentados
Movement of Books 973 933

Volumes Despachados
Dispatched Volumes 47 342

Kgs Entregues
Kgs Delivered 295 479

Quantidade Artigos/Refªs
Quantity Articles/Ref. 7 325

Clientes
Customers 27

CORE-BUSINESS 

Paletes Movimentadas
Movement of Pallets

85 500

Clientes Ativos/Servidos
Active Customers/Served 5 325

Tons Entregues
Tons Delivered 16 851

Entregas
Deliveries 67 843

Quantidade Artigos/Refªs
Quantity Articles/Refªs 5 340

PORTO 
OPORTO

Paletes Movimentadas
Movement of Pallets

63 230

Clientes Ativos/Servidos
Active Customers/Served 2 343

Tons Entregues
Tons Delivered 11 712

Entregas
Deliveries 49 211

Quantidade Artigos/Refªs
Quantity Articles/Refªs 2 123

Área 
Area

12 550m2/sqm 18 Logística e Papel
Logistics and Paper

Armazém em números
Warehouse in figures

Nº trabalhadores
No. of workers

Áreas de negócio 
Business Areas

Capacidade 
Capacity

25 000 
paletes pallets

be made so there is a minimal waste of paper.“ When there is 
no cutting to be done, they help colleagues, for example, 
in the packaging of books. Time gave them experience, 
knowledge and autonomy. “We are competent in what we 
do. We have never had any complaints,“ they say proudly of 
the spirit within the team. 

In these 12 550m2, the 18 workers seek to ensure that 
the customer’s requests are satisfied not only on the day, 
place and time desired, but also delivered in the best 
conditions. And if robotic picking speeds up the process, 
it’s clear that it’s this other well-oiled machine - the team 
- that takes responsibility for its success.

o mínimo de desperdício de papel”. Quando o corte está 
parado, auxiliam os colegas na embalagem de livros, por 
exemplo. O tempo deu-lhes experiência, conhecimento 
e autonomia. “Somos competentes no que fazemos. Nunca 
tivemos reclamações”, afirmam orgulhosas do espírito que 
existe dentro da equipa.

Nestes 12 550m2, os 18 trabalhadores procuram garantir 
que os pedidos dos clientes são satisfeitos não só no 
dia, local e hora desejados, como entregue nas melhores 
condições. E, se o picking robotizado acelera o processo, 
percebe-se bem que é nessa outra máquina bem oleada 
– a equipa – que recai a responsabilidade do seu sucesso.



Já não basta comprar, é preciso fazê-lo bem: 
ao melhor preço e qualidade, no menor tempo e dentro 

da lógica da sustentabilidade. 
O departamento de compras ocupa, assim, 

um lugar cada vez mais central em qualquer empresa. 
Na Inapa há quem compare o ritmo que ali se vive 

ao da Bolsa de Valores.

It is no longer enough to buy, you have to do it well: at the best price and quality, 
in the shortest time and also taking into account the sustainability. The purchasing 
department thus occupies an increasingly central place in any company. In Inapa 

there are those who compare the rhythm that is lived there to the Stock Exchange.

[DEPARTAMENTO DE COMPRAS DO GRUPO / 

GROUP’S PURCHASE DEPARTMENT] 

QUANDO A INAPA  
VAI ÀS COMPRAS

WHEN INAPA GOES SHOPPING 

É Betina Birant, especialista em compras da Korda, na 
Turquia, quem começa por revelar o ritmo frenético a que 
se tomam decisões no departamento de compras. “Desde 
os ataques de julho do ano passado – e depois de ter sido 
declarado estado de emergência no país – temos de estar mais 
atentos ao mercado”, revela Betina. Foi necessário adotar 
uma política de compras mais conservadora e ajustar os 
preços às variações cambiais diárias. De qualquer forma, a 
difícil situação política do país não altera o seu quotidiano. 

It’s Betina Birant, Korda purchasing specialist in Turkey, 
who starts by revealing the frenetic pace of making 
decisions in the purchasing department. “Since the 
attacks of July last year - and after being declared a state 
of emergency in the country - we have to be more attentive 
to the market”, Betina reveals. It was necessary to adopt 
a more conservative purchasing policy and adjust prices 
to daily exchange rates. In any case, the difficult political 
situation of the country does not change its daily life. 
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“Todos os dias é necessário introduzir as ordens de compras 
até às 10 da manhã e, depois, confirmá-las. A seguir, é 
necessário verificar a existência dos produtos requisitados e 
confirmar quanto tempo vão levar até chegarem ao cliente”. 
A informação é passada à produção e as encomendas 
seguem de barco ou nos camiões, consoante o destino.

Este é o dia-a-dia de todos os departamentos de compras 
locais da Inapa. Dedicam-se a atividades de compras 
operacionais, incluindo o controlo de custos dos 
produtos, suporte a equipas de vendas, previsão, pedidos, 
gestão de stocks e negociações locais. Ludger Hasecker, 
diretor de compras da Inapa na Alemanha, acrescenta que 
faz ainda parte do seu trabalho diário o contacto com os 
dez fornecedores mais importantes. “Tentamos realizar 
estas tarefas rotineiras de forma eletrónica, mas o telefone 
tem ainda uma grande importância na relação com o cliente”. 
Da sua equipa fazem parte cinco analistas de stock, que 
monitorizam diariamente 9 500 produtos, armazenados 
no armazém central e armazéns regionais. 

Dadas as dimensões que o Grupo atingiu, foi preciso 
pensar numa forma de otimizar processos, ligar os vários 
departamentos e desenvolver as sinergias do grupo. O 
ISI, o software de gestão do Grupo, que tem vindo a ser 
implementado, procura a eficiência do modelo de negócio, 
dos processos e da capacidade de execução para obtenção 
de poupanças. Uma vez que os departamentos de compras 
estão integrados em todos os outros departamentos das 
empresas (financeiro, vendas e logística/armazém), 
sempre que se efetua uma operação num, o ISI atualiza 
todos os outros em tempo real.

Aproveitar as sinergias é, segundo Ludger Hasecker um dos 
fatores de sucesso do grupo. “As entregas trasnfronteiriças 
são agora o nosso negócio diário, o que implica a troca de 
informações e bens com os colegas dentro da Inapa, mas 
também uma estreita coordenação com o departamento 
central de compras da nossa sede”. Outra vantagem é a 
abertura de novas fontes de aprovisionamento, às quais 
não chegaríamos sem uma forte troca de informações 
e compras. Desta forma, podemos transferir o apoio de 
um país para outro, especialmente em novas áreas de 
negócio. Para cada área de produto, temos o know-how 
do gestor de produto. A nossa força está nesta rede de 
partilha”, conclui.

“Every day you have to enter the purchase orders until 10 
a.m. and then confirm them. Next, it is necessary to verify 
the existence of the requested products and to confirm how 
long they will take until arriving at the customer“. The 
information is then transmited to production and the 
orders are shipped by sea or truck, depending on the 
destination.

This is the day-to-day of all Inapa’s local purchase 
departments. They engage in operational purchasing 
activities, including product cost control, sales force 
support, forecasting, ordering, stock management, and 
local trading. Ludger Hasecker, Purchasing Manager of 
Inapa in Germany, adds that it is still part of his daily 
work to contact the ten largest suppliers. “We try to do 
these routine tasks in an electronic way, but the telephone 
is still very important in the relation with the customer.” 
His team comprises five stock analysts, who monitor 9 
500 products daily, stored in the central warehouse and 
regional warehouses.

Given the Group dimensions, it was needed to rethink 
a way to optimize processes, connecting the different 
departments and developing Group synergies. ISI, the 
Inapa’s Enterprise Resource Planning (ERP) software, 
that has been rolled out in the Group, improves the 
efficiency of the business processes and enables to obtain 
savings. As all purchasing departments are integrated 
with the other departments of the operations (financing, 
sales and logistics/warehouse), when we do a operation, 
ISI updates all other departments in real time.

Taking advantage of the synergies is, according to Ludger 
Hasecker one of the group’s success factors. “Deliveries 
across borders are now our daily business, which implies 
the exchange of information and goods with colleagues 
within Inapa, but also a close coordination with the central 
purchasing department of our headquarters.” Another 
advantage is the opening of new sources of supply, 
which we would not reach without a strong exchange of 
information and purchases. In this way, we can transfer 
support from one country to another, especially in new 
business areas. For each product area, we have the know-
how of the product manager. Our strength lies in this 
network of sharing, “ he concludes.
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 Departamento de compras de Portugal / 
Portuguese merchadising department 

A gerir uma rede alargada, Francisco Monteiro, diretor de 
compras da região ibérica, enfrenta desafios semelhantes: 
“garantir a toda a nossa equipa comercial, as melhores 
condições de venda possíveis para podermos continuar a 
manter a nossa quota de mercado e se possível aumentá-la,  
quer estejamos a falar da qualidade dos produtos, do stock 
disponível em armazém, dos melhores preços de compra, ou 
de prazos compatíveis”. Lidera uma equipa de seis pessoas, 
duas em Madrid e quatro em Sintra, que engloba a Inapa 
Portugal, Inapa Comunicação Visual, Inapa Espanha e 
também Inapa Angola. “Compramos para todas as áreas 
de negócio através de dois canais: compras de stock para 
os armazéns de Madrid, Barcelona, Bilbao, Sintra e Porto 
e compras de fabricos especiais, os Indent Business”. 
Através do primeiro são adquiridas todas as referências 
ativas que fazem parte das tabelas de venda: “em 2016 

Managing a broad network, Francisco Monteiro, 
purchasing manager for the Iberian region, faces similar 
challenges: “assuring our entire sales team the best possible 
sales conditions so that we can continue to maintain our 
market share and, if possible, increase it, either if we are 
talking about the quality of the products, the stock available 
in the warehouse, the best purchase prices, or compatible 
deadlines.” He leads a team of six people, two in Madrid 
and four in Sintra, which includes Inapa Portugal, 
Inapa Comunicação Visual, Inapa Spain and also Inapa 
Angola. “We buy for all business areas through two channels: 
purchases of stock for the warehouses of Madrid, Barcelona, 
Bilbao, Sintra and Porto and purchases of special orders, the 
Indent Business”. In stock business, we acquire all the 
active references that are part of the price list: “In 2016 
for stock we bought about 41 thousand lines of replacing 
orders”. Indent Business is everything that is already 
sold: “it’s usually special formats that require a market 
consultation with our suppliers in search of the best price and 
the expected delivery time. In 2016, we bought about 10,000 
special order lines.“

The purchase area occupies an increasingly important 
place in the company. “In the past, our business focused only 
on the graphic market (which still continues to be our core 
business), but in recent years we have been developing new 
business areas such as packaging and visual communication. 
All this, forces us to be constantly evolving in learning 
new products and suppliers. We count on the help of our 
colleagues, product managers, as well as the presentation/
training on new products, together with our suppliers“, 
explains Francisco Monteiro.

It is this relationship with the suppliers that Antoine 
Lequitte and Gilbert Trepmann, responsible for the 
group’s purchases, seek to develop at the annual 
suppliers’ meetings (“Supply Conference”). At these 

‘‘A NOSSA FORÇA ESTÁ NESTA 
REDE DE PARTILHA”
Ludger Hasecker 

 Departamento de compras na Alemanha / German 
purchasing department 
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 Departamento de compras de Portugal / Portuguese 
merchadising department 

para stock comprámos cerca de 41 mil linhas de pedidos de 
reposição”. Os fabricos especiais, as Indent Business, são 
todos aqueles cuja compra já tem venda assegurada: “são 
normalmente formatos especiais que obrigam a uma consulta 
de mercado junto dos nossos fornecedores na busca do melhor 
preço e do prazo de entrega pretendido. Em 2016, comprámos 
cerca de 10 mil linhas de pedidos especiais”.

A área das compras ocupa um lugar cada vez mais 
importante na empresa. “Antigamente o nosso negócio 
centrava-se apenas no mercado gráfico (que ainda hoje 
continua a ser o nosso core business), mas nos últimos anos 
temos estado a evoluir para novas áreas de negócio, como 
seja a Embalagem e Comunicação Visual. Tudo isto obriga-
nos a estar em constante evolução na aprendizagem de novos 
produtos e fornecedores. Para isso contamos com a ajuda dos 
nossos colegas, gestores de produto, assim como também com 
a apresentação/formação dos novos produtos, conjuntamente 
com os nossos fornecedores”, explica Francisco Monteiro.

É esta relação com os fornecedores que Antoine Lequitte 
e Gilbert Trepmann, responsáveis pelas compras do 
Grupo, procuram desenvolver nas reuniões anuais com 
fornecedores (“Supply Conference”). Nestas reuniões, 
“não há regras fixas. Falamos sobre a estratégia anual do 
grupo e sobre as oportunidades que se abrem no mercado, 
mas não negociamos. Esperamos que nos tragam igualmente 
novidades da sua organização e quais as expectativas que têm 
em relação a nós.” 

Internamente, os dois diretores têm a seu cargo desenhar 
a estratégia de compras, que consiste na definição 
de diretrizes, metas de provisionamento e planos de 
execução, bem como com a identificação, seleção e 
negociação com fornecedores estratégicos. A coordenação 
e monitorização de execução de acordos do grupo em 
todas as empresas é gerida por estes diretores de compras, 
que reportam diretamente ao CEO do grupo. A par da 
planificação anual, há reuniões trimestrais para se fazer 
um ponto de situação. “São desenhadas estratégias mais 
pontuais, mas também se celebra o que foi bem executado”, 
garante Gilbert Trepmann.

E muito há para celebrar, ou não fosse o Grupo um líder 
destacado na sua área. Para o ano agora em análise os 
números são reveladores: 900 milhões de euros em 
vendas. É desta forma que a Inapa assegura uma forte 
posição em todos os mercados em que opera.

‘‘OUR STRENGTH LIES 
IN THIS NETWORK OF SHARING”
Ludger Hasecker 

meetings, “there are no fixed rules. We talk about the group’s 
annual strategy and the opportunities open up in the market, 
but we do not negotiate. We hope they bring us news from 
their organization as well as the expectations they have 
towards us.”

Internally, the two directors are in charge of designing 
the purchasing strategy, which consists of the definition 
of guidelines, provisioning goals and execution plans, as 
well as the identification, selection and negotiation with 
strategic suppliers. The coordination and monitoring 
of the execution of group agreements in all companies, 
is managed by these purchasing directors, who report 
directly to the group’s CEO. Along with annual planning, 
there are quarterly meetings to evaluate the situation. 
“More punctual strategies are designed, but we also celebrate 
what has been well executed,” says Gilbert Trepmann.

There is much to celebrate, as the group is a leading 
leader in its area. For the year under review, the figures 
are revealing: 900 million euros in sales. This is how 
Inapa ensures a strong position in all markets where is 
operating.



O papel é um produto natural, renovável, reciclável 
e biodegradável. A ideia de que é um inimigo a eliminar 

é um mito. Pelo contrário, o papel tem uma história amiga 
do ambiente para contar.

Paper is a natural, renewable, recyclable and biodegradable product. 
The idea of being an enemy it is a myth to eradicate. On the contrary, paper 

has an environmentally friendly story to tell.

[SUSTENTABILIDADE / SUSTAINABILITY] 

PAPEL 
E AMBIENTE

O OUTRO LADO 
DA HISTÓRIA

PAPER AND ENVIRONMENT: 
THE OTHER SIDE OF HISTORY 

responsibility



Nem tudo o que se afirma sobre o papel é verdade. 
Quantos mitos fazem parte do nosso imaginário sem que 
tenhamos parado para refletir? Ao serviço do homem há 
quase dois milénios, o papel reinventa-se, encontra novos 
lugares e funcionalidades na sociedade. É produzido 
por uma indústria virada para o futuro e que procura 
contribuir para um mundo mais sustentável. Esqueça 
tudo o que ouviu sobre o papel e comece a escrever uma 
folha em branco com uma nova história baseada não em 
mitos, mas em factos. 

Not everything that is said about paper is true. How 
many myths are part of our imaginary without ever 
thinking about it? Rendering man an excellent service 
for almost two millennia, paper reinvents itself and finds 
new places and functionalities in society. It is produced 
by a future-oriented industry that seeks to contribute 
to a more sustainable world. Forget everything you have 
heard about paper and start writing a new sheet with a 
new story, based not on myths but on facts.

Não é o fabrico de papel que destrói a floresta

A indústria do papel apoia uma gestão sustentável dos 
recursos. Para produzir papel respeita a madeira nobre 
das florestas tropicais e aposta no cultivo de espécies de 
crescimento rápido, como o eucalipto ou o pinheiro. Desta 
forma, liberta-se uma grande quantidade de matéria-
-prima com pouca ocupação territorial. “Mais papel é 
igual a mais árvores”, sublinha a ASPAPEL – Associação 
Espanhola de Fabricantes de Pasta, Papel e Cartão.

Na Europa, a plantação de árvores desenvolve-se de 
modo positivo para a biodiversidade, segundo a Agência 
Europeia para o Meio Ambiente. As florestas de árvores 
jovens, bem geridas e replantadas, permitem absorver 
mais dióxido de carbono do que as mais antigas. 

As plantações florestais para a produção de papel 
alicerçam-se em terrenos baldios e ajudam a preservar as 
árvores, não a destruí-las.  

It is not the production of paper that destroys 
the forest

The paper industry supports a sustainable resource 
management. In order to produce paper, it respects 
the noble wood of the tropical forests and opts for the 
cultivation of fast growing species such as eucalyptus or 
pine. With this option, there is a great quantity of raw 
material and little territorial occupation. “More paper 
means more trees”, says ASPAPEL - Spanish Association of 
Pulp, Paper and Board Manufacturers.

In Europe, tree planting is being developed in a 
positive way for biodiversity, according to the European 
Environment Agency. Forests of young trees, well 
managed and replanted, allow absorbing more carbon 
dioxide than the oldest ones.

Forest plantations for paper production are developed 
in vacant lots, helping to grow and preserve trees, not to 
destroy them.

“MORE PAPER MEANS MORE 
TREES”
ASPAPEL – Spanish Association of Pulp, Paper 
and Board Manufacturers
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‘‘MAIS PAPEL É IGUAL A MAIS 
ÁRVORES”
ASPAPEL – Associação Espanhola de Fabricantes 
de Pasta, Papel e Cartão

O papel é um produto do futuro

As bioindústrias, como a do papel, que trabalham a 
partir de matérias-primas naturais e renováveis fabricam 
produtos recicláveis, com uma menor pegada de carbono 
e por isso são as indústrias do futuro. As espécies 
plantadas para fabricar pasta de papel funcionam, na 
verdade, como absorventes de CO2, extraíndo este 
gás da atmosfera, contribuíndo para a diminuição do 
aquecimento global do planeta. Além disso, as fábricas 
envolvidas na produção de papel têm vindo a reduzir 
as suas necessidades energéticas: presentemente, 55% 
da energia que utilizam provém de fontes biológicas. 
Esta indústria é, aliás, um dos principais produtores de 
biomassa da Europa.

Paper is a product of the future  

Bioindustries, such as paper, that work from natural and 
renewable raw materials, produce recyclable products 
with a smaller carbon footprint and so they are the 
industries of the future. The species planted to make 
paper pulp, actually function as CO2 absorbers, extracting 
this gas from the atmosphere, contributing to the 
reduction of global warming on the planet. In addition, 
mills involved in paper production have been reducing 
their energy needs: nowadays, 55% of the energy they 
use comes from biological sources. This industry is one 
of the main biomass producers in Europe.

Paper bags are the best solution

When trees are cut, the stored carbon is not released. 
It remains in products originated in forests, such as 
paper bags. A study carried out in Sweden1 identified the 
carbon footprint in different bags used in commerce and 
concluded that the paper bag is the best choice because it 
is the most environmental friendly, presenting a negative 
carbon footprint throughout its life cycle.

This data confirm that bioindustries, such as paper, that 
work with natural and renewable raw materials, produce 
recyclable products with a lower carbon footprint and 
thus, are the industries of the future.
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1 Estudo efetuado pelo IVL Swedish Environment Research Institute, 2007 
1 Study done by IVL Swedish Environment Research Institute, 2007

Os sacos de papel são a melhor solução

Quando as árvores são cortadas, o carbono armazenado 
não é libertado. Permanece, sim, nos produtos florestais 
a que dá origem, como os sacos de papel. Um estudo feito 
na Suécia1, identificou a impressão digital de carbono em 
diferentes sacos usados no comércio e concluiu que o saco 
de papel é a melhor escolha, por ser o mais ecológico, ao 
apresentar - em todo o seu ciclo de vida - uma impressão 
digital de carbono negativa. 

São dados como estes que confirmam que as bioindústrias, 
como a do papel, que trabalham a partir de matérias-primas 
naturais e renováveis fabricam produtos recicláveis, com 
uma menor pegada de carbono e apresentam-se, por isso, 
como as indústrias do futuro.  
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[CALENDÁRIO INAPA / INAPA CALENDAR] 

365 DIAS 
COM SABOR A INAPA

365 DAYS TASTING INAPA FLAVOR

 Exposição dos calendários da Inapa / Exhibition with Inapa calendars 
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“Sabor a Inapa” foi o tema lançado para ilustrar 
o Calendário Inapa de 2017. Pelo quarto ano consecutivo, 
alunos portugueses e espanhóis mostram o que valem. 

E têm oportunidade de sentir o paladar das artes gráficas.

“Inapa Flavor” was the theme launched to illustrate the Inapa Calendar of 2017. 
For the fourth consecutive year, Portuguese and Spanish students show what they worth. 

Besides, they have the opportunity to taste the flavor of graphic arts.

As cidades de Lisboa, Madrid e Barcelona receberam 
com orgulho a exposição dos trabalhos dos alunos 
participantes no Calendário Inapa 2017. Este ano, o 
desafio era identificar o “Sabor a Inapa”, um tema que 
procurou abordar a cultura dos diferentes países onde 
a empresa está presente. Estiveram envolvidas cinco 
escolas ibéricas: Escuela Superior de Diseño de Madrid, 
Escuela Superior de Diseño de Barcelona, do IADE – 
Creative University de Lisboa, Escola Superior de Artes 
Aplicadas de Castelo Branco e Escola Superior de Artes e 
Design de Caldas da Rainha.

Os alunos responderam com entusiasmo e criatividade ao 
desafio lançado pela Inapa, representando de diferentes 
formas os hábitos culturais, a gastronomia, a riqueza 
arquitetónica e paisagística de países tão diferentes 
como a Alemanha, Angola, Bélgica, Espanha, França, 
Luxemburgo, Portugal, Suíça e Turquia.

The cities of Lisbon, Madrid and Barcelona proudly received 
the exhibition of the students’ works that participate in 
the Inapa 2017 Calendar. This year, the challenge was to 
identify “Inapa Flavour”, a theme that sought to address 
the culture of the different countries where the company 
is present. Five Iberian schools were involved: Escuela 
Superior de Diseño in Madrid, Escola Superior de Diseño 
in Barcelona, IADE - Creative University in Lisbon, School 
of Applied Arts in Castelo Branco and School of Arts and 
Design in Caldas da Rainha.

The students responded with enthusiasm and creativity 
to the challenge launched by Inapa, representing in 
different ways the cultural habits, the gastronomy, 
the architectural and landscape wealth of countries as 
different as Germany, Angola, Belgium, Spain, France, 
Luxembourg, Portugal, Switzerland and Turkey.

 Capa do Calendário de 2017 / 2017 Calendar cover 
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 Alemanha de Tiago Almança, ESDI / Germany by Tiago 
Almança, ESDI 

 Espanha de Mariana Fernandes ESAD / 
Spain by Mariana Fernandes ESAD 

 Angola de Manuel Bastos, ESAD / Angola by Manuel Bastos, ESAD 

O calendário teve como objetivo aproximar a realidade 
escolar do mundo profissional, dando aos alunos a 
oportunidade de trabalharem com materiais de elevada 
qualidade e prestígio da Inapa, para que a tenham como 
referência no mercado. Os alunos começam por definir 
a ideia em que vão trabalhar, escolhem os materiais e a 
técnica de impressão que consideram mais adequada 
para o seu trabalho e defendem a sua escolha perante o 
diretor de Marketing da Inapa. Depois são avaliados por 
responsáveis de produção de agências como a McCann 
Erickson (Espanha) e Young & Rubicam (Portugal), 
que selecionam os melhores trabalhos tendo em conta 
o briefing inicial, equilíbrio e composição final. Os 12 
melhores trabalhos passam para a fase final: a impressão 
em tamanho 65cmx45cm.

O calendário torna-se, assim, uma excelente forma dos
alunos mostrarem o seu talento e terem visibilidade no
mercado profissional, uma vez que é distribuído em toda
a península ibérica a mais de cinco mil clientes da Inapa.

(48)     responsibility



O concurso para ilustrar o Calendário Inapa tem 
vindo a ganhar expressão: por ano, chegam quase 
400 propostas. para avaliar. 
Espera-se já com expectativa o tema para o próximo 
ano.

The contest to illustrate the Inapa Calendar has been 
gaining importance: per year, there are almost 400 
proposals to be evaluated. 
We are already looking forward for next year’s theme.

Quatro anos 
de calendários
Four years of calendars

2014 
O tema do primeiro ano desta iniciativa ibérica foi “Express 
yourself”. O objetivo era captar 12 conceitos positivos e 
representá-los de forma criativa.
The theme of the first year of this initiative was “Express 
yourself”. The goal was to capture 12 positive concepts 
and represent them creatively.

2015
Em 2015, foram as “Make it yours”, que consistia em fazer 
versões de pinturas a óleo de autores consagrados. 
In 2015, it was “Make it yours”, which consisted of 
making versions of oil paintings by established authors. 

2016 
O ano de 2016 refletiu a celebração do 50.º aniversário da 
empresa: “50 anos de Filmes – celebrar os 50 anos do 
Grupo Inapa”. Os alunos inspiraram-se nos cartazes de 
filmes famosos e apresentaram a sua versão. 
2016 reflected the celebration of the company’s 50th 
anniversary: “50 years of Films - celebrating the 50th 
anniversary of the Inapa Group”. The students were 
inspired by posters of famous films and presented their 
own version. 

 Bélgica de Elena Lyenco, ESAD/ Belgium by Elena Lyenco, ESAD 

The purpose of the calendar was to bring school reality 
closer to the professional world, giving students the 
opportunity to work with Inapa’s high quality and 
prestigious materials, so they can be seen as a reference 
in the market. Students began by defining the idea in 
which they were going to work, chose the materials 
and the printing technique they considered most 
appropriate for their work and pitch their proposal to the 
Marketing manager of Inapa. Managers from agencies 
such as McCann Erickson (Spain) and Young & Rubicam 
(Portugal) evaluated them and selected the best proposals 
taking into consideration the initial briefing, balance and
final composition. The 12 best works went to the final 
stage: printing in size 65cmx45cm.

The calendar is thus an excellent way for students to show 
their talent and have visibility in the professional market, 
since it is distributed throughout the Iberian Peninsula to 
more than five thousand Inapa clients.
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Apesar das vendas de livros impressos terem diminuído 
nos últimos anos, apenas 6% dos leitores em Portugal 
prefere o formato digital. Números que se distanciam 
largamente do mercado americano. De acordo com um 
estudo apresentado o ano passado por uma organização 
norte-americana, a Pew Research Center, apenas 28% dos 
americanos adultos lê um e-book, sendo que 38% recusa-se 
a ler um livro em formato digital. A pesquisa indicou 
ainda que 65% dos inquiridos consome pelo menos um 
livro físico. Estes dados contrariam a certeza de que 
rapidamente as novas tecnologias vêm ditar o fim dos 
livros impressos. 

Although print book sales have dropped in recent 
years, only 6% of readers in Portugal prefer the digital 
format. Numbers that are far apart from the American 
market. According to a study presented last year by a 
US organization, the Pew Research Center, only 28% of 
adult Americans read an e-book, and 38% refuses to read 
a book in digital format. The survey also indicated that 
65% consumed at least one physical book. These data 
contradict the certainty that rapidly new technologies 
will dictate the end of printed books.

[PAPEL VS TECNOLOGIA / PAPER VS TECHNOLOGY] 

O LIVRO DE PAPEL 
SOBREVIVE 

AO MUNDO DIGITAL?
DOES THE PAPER BOOK 

SURVIVE THE DIGITAL WORLD?

 Source: http://theawkwardyeti.com/comic/books/#disqus_thread 

LIVRO, É O TEU FIM...
ÉS UMA TECNOLOGIA 
INFERIOR.

O TEU FORMATO GRANDE 
E DESAJEITADO É IRRELEVANTE.

APENAS COM UM 
POUCO DESTA CHAMA 
E SERÁ O TEU FIM!
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A verdade é que outras investigações, feitas na área das 
neurociências, aprovam esta tendência. Anne Mangen, 
professora e investigadora da Universidade de Stavanger, 
na Noruega, tem-se dedicado a estudar a relação entre 
interfaces tecnológicos e leitura . Em estreita colaboração 
com psicólogos, comparou a leitura de vários textos 
em plataformas distintas: livros impressos em papel e 
livros digitais lidos em Kindles (editados pela Amazon) 
e iPads. A investigadora mediu o efeito da plataforma na 
compreensão da narrativa, no envolvimento do leitor na 
história e concluiu que aqueles que o fizeram num ecrã 
demonstram menor capacidade de relembrar detalhes de 
uma história, quando comparados com leitores que leram 
o mesmo texto em papel.

Daniel Levitin, professor de Psicologia e Neurociência 
Comportamental da Universidade McGill, no Canadá, 
esclarece no seu livro “A Mente Organizada: Pensar de 
Forma Clara na Era da Sobrecarga de Informação” que o 
nosso cérebro pode vir a adaptar-se ao mundo digital, mas 
poderá demorar milhares de anos até que isso aconteça. 
Daí que seja fundamental lidar com objetos tangíveis.

Cinco boas razões para ler livros em papel:

A luz emitida por um e-book interfere com a qualidade 
do sono, pelo que se gosta de ler antes de dormir, um 
livro é uma solução mais saudável;

Um livro é uma experiência sensorial (visual, tátil e 
olfativa); 

Um livro dura uma vida (ou mais). Daqui a 10 anos a sua 
aplicação ou equipamento de leitura digital pode já não 
ser compatível com os equipamentos mais modernos e 
perderá o e-book que lê hoje.

Um livro impresso carrega as memórias de quem o 
ofereceu, onde e quando foi comprado, bem como os 
amigos e aventuras da época em que o leu; 

Por fim: para ler um livro está apenas dependente da 
sua energia.

The truth is that other researches, carried out in 
the area of neurosciences, support this trend. Anne 
Mangen, a professor and researcher at the University of 
Stavanger in Norway, has been studying the relationship 
between technological interfaces and reading. In close 
collaboration with psychologists, she compared the 
reading of several texts on separate platforms: paper-
printed books and digital books read in Kindles (edited by 
Amazon) and iPads. The researcher measured the effect 
of the platform on understanding the narrative, on the 
reader’s involvement with the story and concluded that 
those who did it on a screen demonstrate less capacity to 
recall details of a story compared to readers who read the 
same text on paper.

Daniel Levitin, Professor of Psychology and Behavioral 
Neuroscience at McGill University in Canada, explains 
in his book “The Organized Mind: Thinking Clearly in the 
Age of Information Overload” that our brain can adapt to 
the digital world, but it may take thousands of years to do 
so. Hence, it is fundamental to deal with tangible objects.

Five good reasons to read paper books:

The light emitted by an e-book interferes with a good 
night’s sleep, so if you like to read before going to sleep, 
a book is a healthier solution;

A book is a sensory experience (visual, tactile, and 
olfactory);

A book lasts a lifetime (or more). In 10 years, your 
application or digital reading equipment may no longer 
be compatible with the most modern equipment and 
you will lose the e-book you read today.

A printed book carries the memories of who offered it, 
where and when it was purchased, as well as the friends 
and adventures of the time when you were reading it;

Last but not least: to read a book depends only on your 
energy
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[ARTE EM PAPEL / ART ON PAPER] 

O PAPEL
ESTÁ NA MODA

PAPER IS FASHIONABLE

As suas características particulares fazem com que o papel 
seja o material de eleição de alguns dos artistas mais criativos 

do momento, na área da moda e não só.

Its particular characteristics make paper the material of choice for some 
of the most creative artists of the moment in the industry of fashion and beyond.

O papel já ultrapassou há muito as barreiras da 
funcionalidade. Não só ajuda a contar histórias quando 
a tinta da caneta o cobre, como acrescenta mais um 
ponto em qualquer conto, quando veste o corpo, aquece 
os pés ou decora uma casa. Em todos os momentos, 
ajuda a construir capítulos da nossa vida e a torná-los 
sensorialmente mais estimulantes. Apresentamos alguns 
artistas que recorrem ao papel, e a todo o tipo de técnicas 
que possam servir a sua imaginação, para criar obras 
inesquecíveis.

Paper has long surpassed the functionality barriers. Not 
only does it help storytelling when the ink of the pen 
covers it, but it also adds another point in any story, 
dresses a body, warms ones feet or decorates a house. 
It always helps to build chapters of our life and to make 
them sensorially more stimulating. We present some 
artists who use paper and all sorts of techniques that can 
serve their imagination, to create unforgettable works.

style



Alexandra Zaharova e Ilya Plotnikova
Podiam ser apenas vestidos brancos curtos usados por 
modelos numa qualquer revista de moda. Mas o material 
de que são feitos, bem como a forma cuidada como todo o 
cenário é apresentado, fez com que as criações das russas 
Alexandra Zaharova e Ilya Plotnikova tivessem honras de 
um editorial de joias na conceituada revista “L’Officiel” em 
2009. Desde então, estas artistas, fotógrafas de formação, 
têm vindo a revelar através do seu trabalho, a elegância do 
papel, mais do que a sua função prática. Aliás, as próprias 
admitem que não se conseguem usar estas suas criações 
mais do que duas vezes. São efémeras, passageiras, quase 
como se pertencessem mais ao mundo do sonho e da 
fantasia, do que a uma realidade mais terrena. Alexandra 
Zaharova e Ilya Plotnikova fazem uso do papel não só 
como instrumento de trabalho criativo, mas também 
como fonte de inspiração inesgotável.

Saskia Diez e Stefan Diez
Por detrás de uma aparente fragilidade, estes artistas 
alemães sabem que o papel esconde a sua força. Para o 
provar, criaram malas de viagem dotadas de todos os 
requisitos essenciais: resistentes, leves e impermeáveis. 
Para isso, usaram um papel sintético – Tyvek – e criaram 
um conjunto de produtos disponíveis em diversas cores, 
modelos e tamanhos. A acrescentar ao acabamento de 
qualidade está o facto de serem totalmente recicláveis.

Alexandra Zaharova and Ilya Plotnikova
They could be just short white dresses worn by models in 
any fashion magazine. But the material they are made of, 
as well as the careful manner in which the whole scene 
is presented, made the creations of Russians Alexandra 
Zaharova and Ilya Plotnikova worse the honor from a 
jewelry publishing house in the prestigious magazine 
“L’Officiel” in 2009. Since then, these artists, who are 
professional photographers, have been revealing through 
their work, the elegance of paper, rather than their 
practical function. In fact, they admit that they can not 
use these creations more than twice. They are ephemeral, 
temporary, almost as if they belonged more to the world 
of dream and fantasy, than to a more earthly reality. 
Alexandra Zaharova and Ilya Plotnikova use paper not 
only as an instrument of creative work, but also as a 
source of inexhaustible inspiration.

Saskia Diez and Stefan Diez
Behind an apparent fragility, these German artists know 
that paper hides its own strength. To prove it, they 
created suitcases with all the essential requirements: 
resistance, light and waterproof. They used a synthetic 
paper - Tyvek - and created a set of products available in 
different colors, models and sizes. To add to the quality 
finish is the fact that they are completely recyclable.

 Mintpapier 135g – Saska Diez + Stefan Diez 

 Black Paper Backpack – Saska Diez + Stefan Diez 
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Naoto Fukasawa
Este designer de produto japonês é o exemplo acabado 
do tipo de parcerias que a indústria criativa e a do papel 
podem fazer. Em conjunto com a empresa produtora de 
papel Onao, criaram a coleção de chinelos Siwa, feita a 
partir de um papel tratado e muito mais resistente, ao 
qual se acrescentaram fibras de diversas proveniências 
(madeira e poliéster, por exemplo) – influenciada pela 
técnica tradicional japonesa de fazer papel à mão. Com 
um design muito semelhante aos tradicionais sapatos de 
quarto são tão resistentes e flexíveis, como confortáveis. 
Chapéus, malas e carteiras também fazem parte do 
portefólio desta coleção. 

Naoto Fukasawa
This Japanese product designer is a good example of the 
kind of partnerships that creative and paper industry 
can establish. Together with paper mill Onao, they have 
created the collection of Siwa slippers, made from treated 
and much more resistant paper, to which were added fibers 
from various sources (wood and polyester, for example) 
- influenced by the Japanese traditional technique of 
paper manual production. With a design very similar to 
traditional bedroom slippers, they are sturdy, flexible and 
comfortable. Hats, suitcases and wallets are also part of 
this collection portfolio.

 Naoto Fukasawa 
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Nikky Nine e Amy Flurry
Com percursos diferentes – Amy é jornalista e editora de 
moda e Nikky vem da área de design – têm uma paixão 
comum: o papel. E vivem ambas num mundo de fantasia 
que desejam partilhar connosco. Foi desse encontro de 
vontades que nasceu “Paper Cut Project”, uma fonte de 
desafio constante que já deu numerosos frutos. Entre eles, 
uma exposição exibida em 2016 no Cascais Shopping e no 
Algarve Shopping, onde revelaram a força, graciosidade e 
leveza do papel. Intitulada “Super Women”, contou com 
a apresentação de máscaras e cabeleiras postiças que 
podiam pertencer a deusas clássicas ou outras heroínas 
mitológicas que fazem parte do nosso imaginário. 
Nikky e Amy já trabalharam com casas de alta-costura 
como a Hermès e a Cartier. Também já participaram 
numa exposição no Victoria & Albert useum, intitulada 
“Hollywood Costume”. Mais uma vez, vestiram as cabeças 
de personagens de clássicos do cinema. Com graça, leveza 
e muita magia.

 Nikky Nine + Amy Flurry 

Nikky Nine and Amy Flurry
With different backgrounds - Amy is a journalist and 
fashion editor and Nikky comes from the design area - 
they have a common passion: paper. They both live in 
a fantasy world that they wish to share with us. From 
this meeting of spirits was born the “Paper Cut Project”, 
a source of constant challenge that has already given 
numerous fruits. Among them, an exhibition held in 
Cascais Shopping and Algarve Shopping in 2016, where 
they revealed the strength, grace and lightness of paper. 
Entitled “Super Women”, it featured the presentation of 
masks and hair wigs that could belong to classic goddesses 
or other mythological heroines that are part of our 
imagination. Nikki and Amy have already worked with 
haute couture houses such as Hermès and Cartier. They 
have also participated in an exhibition at the Victoria 
& Albert Museum entitled “Hollywood Costume”. Once 
again, they dressed the heads of characters from movie 
classics. With grace, lightness and lots of magic.

 Nikky Nine + Amy Flurry 

 Nikky Nine + Amy Flurry 
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Tsuri Studio
Em Portugal, também se encontram estas tendências 
na forma de candeeiros. Filipa Dias custou a ceder à sua 
paixão, mas agora não há quem a impeça de voar. No 
Tsuri Studio “é o papel que nos orienta e nos diz por onde ir”, 
confessa. Encantada pelo infinito potencial de uma folha 
de papel, Filipa começou por usar a técnica de origami 
tradicional e evoluiu a partir daí. Hoje recorre a diversas 
técnicas e materiais para conseguir o efeito que a sua 
inspiração, ou a dos clientes, lhe pede.

Tsuri Studio
In Portugal, these trends can also be found in the form 
of lamps. Filipa Dias has had a hard time giving in to her 
passion, but now there is no one to stop her from flying. 
At Tsuri Studio is the paper that guides us and tells us 
where to go,” she confesses. Enchanted by the infinite 
potential of a sheet of paper, Filipa began by using the 
traditional origami technique and evolved from there. 
Today she uses various techniques and materials to 
achieve the effect that her inspiration, or the one of the 
clients, asks her. 

A CIÊNCIA DO PAPEL

Também na ciência o papel dá cartas. Um investigador 
da Universidade de Stanford (EUA) construiu um sistema 
de deteção do vírus da malária em papel, inspirado num 
brinquedo de crianças. Simples, eficaz e muito barato.

Manu Prakash, é um professor assistente de 
bioengenharia na Universidade de Standford conhecido 
pela sua criatividade. Quando procurou uma solução 
para o diagnóstico da malária em regiões onde faltam 
meios e energia elétrica, encontrou num brinquedo 
infantil o funcionamento mecânico de que precisava. 
Usando a “papelfugadora” (centrifugadora de papel) 
é agora possível girar uma amostra de sangue muito 
rapidamente, separando a parte do sangue que contém 
os glóbulos brancos e as plaquetas – sem precisar da 
centrifugadora normalmente usada para o efeito. Neste 
caso, a amostra é injetada em tubos capilares (tubos 
de ensaio muito estreitos) que se colocam entre dois 
discos de papel e estão agarrados por tiras de velcro. O 
movimento giratório, para centrifugar, é conseguido ao 
enrolar e desenrolar os discos de papel. Desta forma, 
consegue-se separar o plasma dos restantes componentes 
do sangue em 1,5 minutos e isolar os parasitas da malária 
em 15 minutos. 

THE SCIENCE OF PAPER

In science, paper has a special role, too. A researcher at 
Stanford University (USA) has built a malaria virus detection 
system with paper, inspired by a children’s toy. Simple, 
effective and very cheap.

Manu Prakash is an assistant bioengineering professor 
at Stanford University known for his creativity. When 
he sought a solution for the diagnosis of malaria in 
regions where there is a lack of means and electric energy, 
he found in a child’s toy the mechanical operation he 
needed. Using a paper centrifuge it is now possible to 
rotate a blood sample very quickly, separating the part 
of the blood containing the white blood cells and the 
platelets - without needing the centrifuge normally 
used for the purpose. In this case, the sample is injected 
into capillary tubes (very narrow test tubes) which are 
placed between two paper discs and are gripped by velcro 
strips. The spinning movement, to centrifuge, is achieved 
by winding and unwinding the paper discs. With this 
method, it is possible to separate the plasma from the 
remaining components of the blood in 1.5 minutes and 
isolate the malaria parasites in 15 minutes. 

PAPELFUGADORA PAPER CENTRIFUGE
VEJA O VÍDEO DE COMO FUNCIONA WATCH THE VIDEO TO KNOW HOW IT WORKS

http://bit.ly/papercentrifuge

 

(56)     style



No natal de 2016, as emblemáticas Galeries Lafayette 
decidiram convidar o artista plástico Lorenzo Papace para 
criar uma natal ártico no interior do seu espaço comercial. 
O objetivo era simples: sensibilizar os clientes para o 
aquecimento global. 

Conhecido pelo dom de transformar uma simples folha 
de papel num conto de fadas, Lorenzo Papace aceitou o 
desafio e recriou, com habilidade artística, a viagem de 
uma família de ursos polares, que à semelhança do que 
acontece na vida real, vê a mudança climática a afetar 
a sua vida. Com o gelo a derreter-se, os ursos polares 
são obrigados a percorrer uma longa distância, feita de 
planícies cobertas de neve, até encontrarem um novo lar. 

[INSPIRAÇÃO NO PAPEL / INSPIRATION ON PAPER] 

UM NATAL POLAR  
COM UMA ÁRVORE 

DE NATAL 
TODA DE PAPEL

A POLAR CHRISTMAS 
WITH A PAPER CHRISTMAS TREE

As Galeries Lafayette romperam com a tradição e celebraram 
a quadra com criatividade: uma árvore de natal para uma família 

de ursos polares. Tudo em branco total. E em papel.

Galeries Lafayette broke tradition and celebrated Christmas time 
with creativity: a Christmas tree for a family of polar bears. 

All completely white. And… made out of paper
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At Christmas of 2016, the iconic Galeries Lafayette 
decided to invite the plastic artist Lorenzo Papace to 
create an Arctic Christmas inside their commercial 
space. The goal was simple: to alert customers to global 
warming.

Known for his skill of turning a simple sheet of paper 
into a fairy tale, Lorenzo Papace accepted the challenge 
and recreated, artistically, the journey of a polar bears 
family which, like in real life, experiences how the climate 
change affect their life. With the ice melting, the polar 
bears are forced to walk a long distance of snow-covered 
plains, until they find a new home.

The trip is designed in the interior decoration and in 
the shop windows, but it is at the heart of the Galeries 
Lafayette, the dome, that the polar bears find their new 
home and live a magical experience. That is where they 
find a giant paper tree, 16 meters high, a giant wheel and 
chair lifts.

To give life to this trip, Lorenzo Papace, an expert in the 
art of paper modeling, created, with all the mastery and 
detail, 97 characters. Both the characters and the scenario 
were made with special papers from Arjowiggins, an 
Anglo-French company that produces fine papers, which 
supplied 1.2 tons of paper to make this artistic project real.

Papace coordinated a team of forty people, who, for 
26 nights, designed this work of art, which used paper 
to model the magic of Christmas in a didactic journey, 
easily understood by different ages. It was directed 
mainly to the children, who, through the polar bears, 
realized the importance of the preservation of the ice for 
the maintenance of the species.

This trip was a solidarity one, so, the small works of 
art on display in the shop windows, were signed by 
Lorenzo Palace and auctioned off. The funds went to the 
Wild-Touch association, which was associated with this 
initiative, in order to call attention to the environmental 
issues in the polar regions, as well as the need to protect 
biodiversity threatened by global warming.

At the end, Galeries Lafayette customers had also access 
to pictures and movies by photographer and marine 
biologist Laurent Ballesta and wildlife photographer 
Vincent Munier, captured on the polar expedition led by 
director Luc Jacquet, who received an Oscar award with 
the movie” The March of the Penguins “.

A viagem é projetada na decoração interior e nas vitrines, 
mas é no coração da cúpula das Galeries Lafayette, que 
os ursos polares encontram a sua nova casa e vivem uma 
experiência mágica. É aí que encontram uma gigantesca 
árvore de papel, com 16 metros de altura, uma roda 
gigante e teleféricos.

Para dar vida a esta viagem, Lorenzo Papace, especialista 
na arte de modelagem de papel, criou, com toda a mestria 
e minúcia, 97 personagens. Tanto as personagens como o 
cenário foram feitos com papéis especiais da Arjowiggins, 
empresa anglo-francesa que produz fine papers, e que 
forneceu 1,2 toneladas de papel para tornar este projeto 
artístico real.

Papace coordenou uma equipa de quarenta pessoas, que 
durante 26 noites, arquitetaram esta obra de arte, que 
usou o papel para modelar a magia do natal numa viagem 
didática, facilmente compreendida por diferentes faixas 
etárias. Principalmente pelas crianças, que através dos 
ursos polares, conseguiram perceber a importância da 
preservação do gelo para a manutenção da espécie.

Para que esta viagem fosse também solidária, as 
pequenas obras de arte em papel expostas nas vitrines, 
foram assinadas pelo Lorenzo Palace e leiloadas. As 
verbas reverteram a favor da associação Wild-Touch, que 
se associou à iniciativa para sensibilizar os visitantes 
para a questão ambiental das regiões polares, assim 
como sobre a necessidade de proteger a biodiversidade, 
ameaçada pelo aquecimento global. 

No final, os clientes da Galeries Lafayette puderam 
ainda ter acesso a imagens e filmes do fotógrafo e 
biólogo marinho Laurent Ballesta e do fotógrafo de vida 
selvagem Vincent Munier, captados na expedição polar 
liderada pelo diretor de cinema Luc Jacquet, vencedor do 
Oscar com “A Marcha dos Pinguins”. 

 Pormenor do trabalho de Lorenzo Papace / Detail of Lorenzo 
Papace work  



Um caminho 
para crescermos
A PATH TO GROW

papeteries de france
embaltec

Bem-vindas ao grupo. 
welcome to the group!



AQUISIÇÃO DA PAPYRUS FRANÇA
PAPYRUS FRANCE AQUISITION

REVISTA ANUAL INAPA
ANNUAL MAGAZINE INAPA 
2016 #4

INAPA – INVESTIMENTOS, 
PARTICIPAÇÕES E GESTÃO, SA

Rua Braamcamp, nº 40 – 9º D   
1250–050 Lisboa
Portugal

www.inapa.com

UM DIA NO ARMAZÉM INAPA
A DAY AT INAPA’S WAREHOUSE

EMBALAGEM COM FUTURO
PACKAGING WITH FUTURE


