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MENSAGEM DO CEO / MESSAGE FROM THE CEO

Bem-vindos ao segundo número da revista IN, uma
ferramenta importante na comunicação do Grupo Inapa com
os nossos stakeholders.

Welcome to the second issue of IN Magazine, an
important tool in the communication between Inapa and its
stakeholders.

Esta é uma edição especial, uma vez que se insere nas
comemorações dos 50 anos da Inapa. Desde a sua fundação,
em 1965, a presença do Grupo estendeu-se para novas
geografias e o âmbito do negócio diversificou-se. Esta não é a
mesma Inapa que foi fundada há 50 anos mas é, seguramente,
uma organização melhor preparada para as necessidades e
expetativas do mercado atual.

This is a special edition as it is part of the commemorations
of the 50th anniversary of the Inapa. Since its founding in
1965, the Group’s presence has extended to new geographies
and the scope of the business has blossomed. This is not the
same Inapa which was founded 50 years ago but is surely a
better organization prepared for the needs and expectations
of today’s market.

Nos últimos anos, a excelência do Grupo a diversos níveis
tem vindo a ser reconhecida com a atribuição de prémios
de prestigiadas revistas internacionais ou instituições de
ensino de referência. Estes reconhecimentos são um bom
indicador que a Inapa está bem posicionada para ter sucesso
nos próximos 50 anos, constituindo um incentivo adicional
para toda a equipa.

In recent years, the Group’s excellence has been recognized
at various levels, with awards from prestigious international
magazines and leading educational institutions. These
recognitions are a good indicator that Inapa is well
positioned to succeed in the next 50 years, providing an
additional incentive for the whole team.

Nesta publicação, pretendemos honrar o nosso passado,
celebrar o nosso presente e inspirar o nosso futuro.
Espero que tenha uma boa leitura.

In this publication, we intend to honour our past, celebrate
our present and inspire our future.
I hope you have a good read.

CEO do Grupo Inapa / CEO of Inapa Group

HONRAR O PASSADO
HONOR THE PAST
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[HISTÓRIA / HISTORY]

INAPA:

50 ANOS
DE SUCESSOS

INAPA: 50 YEARS OF SUCCESS

Fim de bobine – anos 70 / End of a reel – 70’s
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Ao longo de cinco décadas, a Inapa passou por diversas
transformações estruturais, sendo a mais marcante a sua
passagem de empresa produtora a distribuidora de papel.
Hoje, é uma multinacional centrada na conquista de novos
mercados emergentes, com o objetivo de se manter
na liderança da distribuição do papel e diversificar para
os negócios complementares.
During five decades, Inapa passed by several structural transformations, being the
most important the change of paper manufacturer to paper merchant. Today it is
a multinational focused on conquering new emerging markets, keeping its leadership
in paper distribution and diversifying into complementary businesses.

O Grupo Inapa que comemora 50 anos de existência
em nada se compara com a empresa que foi fundada em
1965, pela mão de Joaquim Rasteiro e Vasco de Quevedo
Pessanha. Atualmente, esta é uma organização preparada
para enfrentar os desafios do futuro, fruto sobretudo de
uma nova estratégia de negócio, desenhada a pensar no
crescimento sustentado e suportada pela abordagem
a mercados emergentes de grande potencial. Ao longo
destas cinco décadas, o Grupo passou de produtor de
papel a distribuidor, diversificou a atividade e ainda
expandiu as suas fronteiras geográficas. Posicionou-se
como líder na Europa, nas áreas de papel, embalagem e
comunicação visual. Atualmente, a Inapa é constituída
por cerca de 1.500 colaboradores, que trabalham em nove
países com o objetivo de corresponder às exigências de
cerca de 70 mil clientes, sempre a pensar nos próximos
50 anos.
A visão do futuro da companhia está descrita no plano
estratégico, designado de Agenda 2020, que, segundo o
actual CEO, José Félix Morgado, assenta em pilares como
o crescimento, tendo por base a expansão para mercados
emergentes, e a diversificação das áreas de atividade,
procurando alargar a sua atividade para segmentos de
atuação mais rentáveis, como o das embalagens, para
melhorar a sua performance.
A origem do projeto Inapa
Na década de 60 do século XX, a fileira da pasta e do
papel portuguesa encontrava-se muito fragmentada,
com a existência de inúmeras de fábricas de produção
de papel, muitas delas obsoletas e de dimensão caseira.
Já na produção de pasta, havia poucas unidades, embora
equipadas com alta tecnologia e vocacionadas para
a exportação. A integração entre os dois setores era
praticamente inexistente e foi alvo de discussões várias.

Inapa Group is celebrating 50 years of existence, but we
cannot compare the company now to the one founded
in 1965, by the Joaquim Rasteiro and Vasco de Quevedo
Pessanha. Currently, it’s an organization prepared to
meet the challenges of the future, as a result of its
business strategy, designed to foster a sustained growth
and entrance in high potential emerging markets. Over
the last five decades, the Group change from a paper
produce to paper merchant, diversified its activity
and even expanded its geographical boundaries. It has
positioned itself as a leader in Europe in paper, packaging
and visual communication. Currently Inapa has around
1,500 employees, working in nine countries in order to
match the expectations of about 70 thousand customers,
always focused on the next 50 years.
The company vision of the future is described in the
strategic plan, named Agenda 2020, which according
to the CEO, José Félix Morgado, is based on the of
growth, based on expansion into emerging markets,
and diversification of business areas, seeking to broaden
its activity to more profitable business segments, like
packaging, to improve performance.
Inapa’s project origin
In the 60’s, Portuguese pulp and paper industry was
highly fragmented, with the existence of several paper
production plants, many of them obsolete and small.
In the pulp, a few plants were equipped with high
technology, but focused on export. The integration
between the two sectors was virtually non-existent and
this reality was highly discussed.

HONRAR O PASSADO
HONOR THE PAST
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Joaquim Rasteiro, empresário português na área da
produção do papel, estava ligado aos negócios da família,
centrados na fábrica de papel Matrena, na Asseiceira,
perto de Tomar (centro de Portugal). Enquanto
representante dos industriais esteve envolvido na
reorganização industrial, levada a cabo pelo Governo
em 1947, e era conhecedor dos problemas do setor,
sendo ainda administrador não executivo da Companhia
Portuguesa de Celulose (CPC). Mas, foi já na década
de 60, que idealizou uma nova unidade industrial,
construída de raiz, para a produção de papéis finos de
escrita e de impressão. Esta ideia foi bem acolhida por
Vasco de Quevedo Pessanha, acionista fundador da
CPC e da Sociedade Industrial de Celuloses (Socel) e de
outros especialistas do setor, como António Brandão
Veludo. Juntos avançaram para a constituição da Inapa
– Indústria Nacional de Papéis, o que veio a acontecer a
24 de novembro de 1965, envolvendo ainda acionistas
como Eduardo Rodrigues de Carvalho, Eduardo Furtado,
Carlos Marques de Sousa, D. Vasco Luís de Castro,
Mário de Oliveira, Justino Pereira da Cruz, Álvaro
Braga da Cruz, Fernando Cruz, tendo ainda a Socel no
seu capital. Joaquim Rasteiro entrou com 41,8% das
ações, seguindo-se a Socel com 11%, Eduardo Rodrigues
de Carvalho ficou com 10,3%, Vasco Pessanha adquiriu
10,1% e Eduardo Furtado 10%. Os restantes accionistas
ficaram com pequenas participações minoritárias. Esta
foi a primeira fábrica de papel nacional, concebida em
grande escala.
Instalada em Setúbal, a Inapa – Indústria Nacional
de Papéis, nasceu semi-integrada com uma unidade
produtora de celulosa da sua acionista Socel. Embora
mantendo a autonomia empresarial, as duas empresas
criaram uma interdependência inovadora. A ligação
estabeleceu-se através do fornecimento direto de
pasta em estado líquido pela Socel à Inapa, através de
uma conduta com sistema de bombagem. Apesar da
constituição formal da empresa ter ocorrido em 1965,
apenas quatro anos mais tarde se arrancou com a primeira
produção. Depois da necessária formação dos recursos
humanos e da demora na chegada dos equipamentos, o
que veio acontecer em 1968, o arranque da máquina do
papel deu-se em fevereiro de 1969. Durante todo o ano, a
produção teve um carácter essencialmente experimental.
Em 1970, o ritmo ainda era lento, atingindo apenas as
18.770 toneladas de produção, o que veio a manter-se
nos quatro anos seguintes. A multiplicidade de papéis
produzidos era grande mas, em 1973, já se restringia a
apenas 10 tipos, altura em que se iniciaram as primeiras
exportações. Inglaterra e França foram os primeiros
destinos do papel português.

Fábrica Cacia. Anos 50 / Factory of Cacia in the 50’s

Joaquim Rasteiro, a Portuguese executive from paper
production sector, with a family owned paper mill in
Matrena in Asseiceira, near Tomar (centre of Portugal).
As the representative of industrial owners, he was
involved in the industrial reorganization, carried out by
the Government in 1947. He was knowledgeable of the
industry’s problems and was a non-executive director
of the Portuguese Pulp Company (CPC). In the 60’s,
he conceived a new plant, built from scratch, for the
production of writing and printing papers. This idea
was welcomed by Vasco de Quevedo Pessanha, founding
shareholder of CPC and Sociedade Industrial de Celulose
(Socel) and other industry experts, like António Brandão
Veludo. Together they created Inapa – Indústria Nacional
de Papéis, founded on November 24, 1965, having as
shareholders Eduardo Rodrigues de Carvalho, Eduardo
Furtado, Carlos Marques de Sousa, Vasco Luís de Castro,
Mário de Oliveira, Justino Pereira da Cruz, Álvaro Braga
da Cruz, Fernando Cruz and Socel. Joaquim Rasteiro had
41.8% of the shares, followed by Socel with 11%, Eduardo
Rodrigues de Carvalho with 10.3%, Vasco Pessanha with
10.1% and Eduardo Furtado with 10%. The remaining
shareholders owned small minority interests. This was
the first national paper mill, designed on a large scale.
Located in Setúbal, Inapa – Indústria Nacional de Papéis,
was born as a semi-integrated producer of cellulose unit
of its Socel shareholder. While maintaining its corporate
autonomy, the two companies have created an innovative
interdependence. The connection is established through
the direct supply liquid pulp from Socel to Inapa through
a pipeline with pumping system. Despite the formal
establishment of the company occurred in 1965, the
production only started four years later. After the
necessary training of human resources and the delay in
the arrival of equipment, in 1968, the paper machine
started its production in February 1969. On the first
year, production was mainly experimental.
In 1970, the pace was still slow, reaching only 18,770 tons
of production, maintained this level in the next four
years. The range of papers produced was wide, but in
1973, it was restricted to only 10 types of paper, when
the first exports started. England and France were the
first destinations of the Portuguese paper.
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A revolução de Abril de 1974
Com a revolução que ocorreu em Portugal, a 25 de
abril de 1974, iniciou-se no país um longo processo de
democratização, gerando um clima de incerteza política e
social. A indústria da celulose foi parcialmente nacionalizada
mas a produção de papel, onde atuava a Inapa, não sofreu
qualquer intervenção estatal direta. A Inapa continuou
assim a ter um estatuto de empresa privada.

Revolution of April 1974
The revolution took place in Portugal, on April 25, 1974,
and began the country’s long process of democratization
and characterized by a climate of political and social
uncertainty. The pulp industry was partially nationalized
but the production of paper, where Inapa was, did not
suffer any state direct intervention. Inapa continued to
be a private company.

A nova conjuntura relacionada com o ambiente de
revolução que se vivia trouxe ainda uma alteração no
conselho de administração. Joaquim Rasteiro e Vasco
Quevedo Pessanha afastaram-se da condução dos
negócios, abrindo caminho para Vasco Pessanha, filho,
que entrara na empresa em 1972. Este jovem economista
assumiu a liderança do conselho de administração em
1975, cargo que manteve até maio de 2010. Sob o seu
comando, e ao longo de mais de três décadas, a empresa
registou inúmeros desenvolvimentos, transformando-se
na multinacional que é hoje. Inicialmente a companhia
era constituída sobretudo pela unidade industrial mas o
universo de empresas foi-se alargando. As exportações
de papel vinham a crescer – em 1974 já representavam
38% das vendas – e o potencial das vendas externas
levou a que fosse encarada uma segunda máquina de
papel, investimento que se veio a realizar em 1979.
Assim, prestes a celebrar o 10.º aniversário de produção
fabril, a empresa iniciou a construção de um edifício para
instalar a segunda máquina de papel, que representava
um avultado investimento. Os níveis de produtividade
estavam gradualmente a aumentar e os primeiros anos
de vida da companhia mostravam que o projeto estava
bem encaminhado.

The new context created by the revolution environment,
brought some changes to the Board of Directors. Joaquim
Rasteiro and Vasco Quevedo Pessanha stand aloof the
business leadership, making way for Vasco Pessanha
(son), who had joined the company in 1972. This young
economist took over the Board of Directors in 1975, a
position he held until May 2010. Under his command, and
over more than three decades, the company experienced
numerous developments, becoming the multinational it
is today. Initially the company was mainly the mill, but
the number of companies started growing. Paper exports
grew – in 1974 already accounted for 38% of sales –
and the potential of exports led to an investment on a
second paper machine investment, in 1979. Thus, about
to celebrate 10th anniversary of factory production, the
company began the construction of a building to install
the second paper machine, which represented a significant
investment. Productivity levels were gradually increasing
and the first years of the company’s life showed that the
project was progressing well.

MP 1 (máquina papel) / MP 1 (paper machine)
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“A INAPA CONSTITUIU-SE
COMO GRUPO EMPRESARIAL
EM NOVEMBRO DE 1987, NUMA
ASSEMBLEIA GERAL QUE
SE TORNARIA HISTÓRICA
PARA A COMPANHIA.”

“INAPA FORMED A BUSINESS
GROUP IN NOVEMBER 1987, IN
A GENERAL MEETING THAT
WOULD BECOME HISTORIC
FOR THE COMPANY.”

Em 1978, inicia-se uma nova fase nos negócios da
companhia: a diversificação, com a entrada no segmento
da distribuição, ao adquirir a José Gaspar Carreira,
armazenista e distribuidor de papel e ainda produtor de
envelopes, fundada em 1919. Esta aquisição veio a revelarse o início de um processo que mudaria todo o destino
da empresa. Casimiro Silva Santos, ex-administrador da
Inapa IPG, recorda “que quando adquirimos a José Gaspar
Correia, esta valia zero e estava muito endividada”.

In 1978 begins a new phase in the company’s business:
diversification, with the entry in the distribution
segment, with the acquisition of José Gaspar Carreira,
a paper merchant and producer of envelopes, founded
in 1919. This acquisition was the beginning of a process
that would change the shape of the Group. Casimiro
Silva Santos, previous director of Inapa IPG, recalls “that
when we acquired José Gaspar Correia, it had no value
and was heavily indebted.”

No mercado interno, as dificuldades persistiam devido ao
excessivo intervencionismo estatal, mas a diversificação
continuou. Nesta fase, as exportações aumentaram e a
vertente comercial foi reforçada por novos serviços de
marketing. Lançaram-se as primeiras marcas (Inacópia,
Inaset, Inaforme) e produtos distintos para vários
segmentos, uma operação fundamental para consolidar
o prestígio comercial da Inapa. A marca Inacópia obteve,
rapidamente, a liderança do mercado nacional.

In the domestic market, the difficulties persisted due
to excessive state intervention, but diversification
continued. At this stage, exports increased and the
commercial side was reinforced by new marketing
services. The first brands were launched (Inacópia, Inaset,
Inaforme) and different products for various segments,
a key operation to consolidate Inapa reputation. The
Inacópia brand quickly obtained the leadership of the
Portuguese market.

Foi em 1980 que a Inapa dispersou o seu capital em
Bolsa, tornando-se numa empresa cotada.

In 1980, Inapa did an initial public offering on the stock
exchange, becoming a listed company.

A criação de um grupo empresarial
Depois da entrada na Comunidade Económica Europeia
(CEE), em 1986, Espanha passou a ser um mercado
apetecível para a Inapa. Em 1978 foi criada a Edições
Inapa, editora que tinha como missão publicar livros de
carácter histórico, artístico e literário. Nesta fase, a José
Gaspar Correia começa a ter mais peso na distribuição
nacional passando a ser uma verdadeira plataforma
para o arranque de uma atividade que em poucos anos
passaria a ser o core business do grupo.

The creation of a business group
After joining the European Economic Community (EEC)
in 1986, Spain become an attractive market for Inapa. In
1978, it was created Inapa Editions, a publisher whose
mission was to publish historical, art and literature
books. At this period, José Gaspar Correia expanded its
position in the national distribution, becoming a true
platform for starting an activity that in a few years would
become the core business of the Group.
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Resmas
de papel A4 Inacópia nos anos 70
Inacópia A4 reams in the 70’s

Perante este número considerável de empresas e
participações financeiras, a Inapa constituiu-se como
grupo empresarial em novembro de 1987, numa
assembleia geral que se tornaria histórica para a
companhia. Com este passo, passou a denominar-se
Inapa – Investimentos, Participações e Gestão, SA,
concentrando as atividades da Papéis Inapa, na produção;
da Parel, na transformação de papel; da José Gaspar
Carreira, na distribuição; da Edições Inapa, na edição
de livros; da Tecnipapel, na comercialização de papéis;
da Gespapel, que concentra os serviços informáticos; e
ainda as participações financeiras nos bancos BPI e BCI.
A concentração do setor continuava ao rubro e após a
reorganização interna, a Inapa criou mais uma empresa,
a SDP – Sociedade Distribuidora de Papel, em 1991, para
centralizar as atividades da Papéis Carreira, da Papelaria
Fernandes (1988) e da Sacopel (1989), participações
estas que entretanto adquirira. “Penso que, em função
dos resultados que obtivemos, o Grupo passou a encarar
a distribuição de outra forma, para além do escoamento
de parte dos produtos que então fabricava em Setúbal.
Este conglomerado de empresas que foi adquirindo deu
origem à SDP, que mais tarde se veio a transformar na
Inapa Portugal – Distribuição de Papel, SA”, como recorda
Casimiro Silva Santos.
A aposta na distribuição
Depois de um ciclo depressivo, que pautou o início dos
anos 90 e que afetou também os negócios da Inapa, o
ano de 1994 foi de transição para o Grupo. Foi lançado
um programa de mudanças internas, designado de IP-90,
para o qual a administração mobilizou todos os quadros
médios e superiores com o objetivo de traçar um plano
para o futuro. Alberto Barata Salgueiro, ex-administrador,
relembra este plano como sendo um dos grandes marcos
históricos da companhia. “O IP-90 foi financiado por um
aumento de capital que foi um sucesso na redinamizada
Bolsa de Valores de Lisboa. A legislação ainda não estava
preparada para a explosão que houve no mercado de
capitais português. Na altura, as ações tinham existência
física e os aumentos de capital eram operações bastante
complexas”, recorda.
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Due to the large number of companies and investments,
Inapa, in November 1987, created a group in a General
Meeting that would become a ladmark for the company.
It was renamed to Inapa – Investimentos, Participações
e Gestão, SA, and focused its activities in production
through Papéis Inapa; in the transformation of paper
with Parel; in distribution with José Gaspar Correia;
in book publishing with Edições Inapa; in marketing
promotion with Tecnipapel; in IT services with Gespapel;
also had financial stakes in BPI and BCI (banks).
The consolidation of the sector was increasing and after
internal reorganization, Inapa created another company,
SDP – Sociedade Distribuidora de Papel, in 1991, to
centralize the activities of Papéis Carreira, Papelaria
Fernandes (1988), and Sacopel (1989), whose shares
were acquired in the meantime. “I think that due to the
achieved results, distribution gained importance being
more than a way to sell papers that were produced in
Setúbal. This conglomerate of companies created SDP,
which later became Inapa Portugal – Distribuição de
Papel, SA”, as recalls Casimiro Silva Santos.
Focusing in distribution
After a depressive cycle in the beginning of the 90’s that
also affected Inapa operations, 1994 was a transition
year for the Group. It was launched an internal change
program – IP-90 – for which all the middle and top
management were mobilized in order to define a plan
for the future. Alberto Barata Salgueiro, former director,
recalls this plan as one of the company landmarks. “The
IP-90 was financed by a capital increase, which was a
success in the revitalized Lisbon Stock Exchange. The
legislation was not yet ready for the explosion that
occurred in the Portuguese capital market. At the time,
the shares were physical and the capital increase logistics
were quite complex”, he recalls.

 scritura de constituição da Papéis Inapa
E
Deed of constitution of Papéis Inapa
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O outro marco histórico destacado por Alberto Barata
Salgueiro foi uma consequência direta do primeiro: a
compra do grupo de distribuição francês Mafipa, com
presença em França, Benelux e Suíça e da Paper Union,
na Alemanha. “Ao virar do século, o Grupo Inapa tomou
a decisão estratégica de concentrar-se na distribuição.
Internacionalizou-se e passou a ser um dos maiores
grupos distribuidores da Europa”, diz, a propósito.
Com a compra da Mafipa, em 1998, a empresa passou
a operar em mais quatro países e ganhou uma quota de
cerca de 25% na distribuição de papel em França. Ganhou
uma dimensão à escala europeia, o que lhe conferiu uma
posição competitiva mais forte e um reforço do poder
negocial junto dos fornecedores. Thierry Massin, exadministrador da Inapa em França, refere que com esta
operação, “passámos de um distribuidor independente,
centrado em França, para um grupo com uma importante
presença no sul da Europa”. Diz ainda que “um dos
grandes desafios da Inapa foi reforçar a sua imagem em
França, já que o grupo de distribuição não tinha a força
dos concorrentes escandinavos. O outro grande desafio
foi fazer a fusão de duas companhias distintas, com
culturas diferenciadas”.
Chris Luyten, CEO da Inapa na Bélgica e Luxemburgo,
recorda, com boa disposição, a fase da mudança de
nome das empresas adquiridas nestes dois países, para o
universo Inapa. “Na altura, a mudança de nome ocorreu
ao mesmo tempo que um concorrente nosso fazia também
uma alteração de designação. Havia apenas uma letra de
diferença na marca e as cores eram as mesmas. O resultado
foi uma série de confusões entre clientes e fornecedores,
com encomendas e entregas duplicadas”, conta.
A Inapa adquiriu também a Tavistock Paper Sales, em
Inglaterra, e a Gayá e a Nortepapel, em Espanha. Com
estas aquisições, tornou-se o quinto maior distribuidor
europeu de papéis, assegurando a distribuição de
500 mil toneladas, parte delas fornecidas pela Papéis
Inapa. Um ano depois, foi criada a Idisa – Inapa
Distribuição Ibérica, SA, em Espanha, para concentrar as
participações que detinha nesta região.
Fruto da reorganização do setor da pasta e do papel, que
entretanto se continuava a desenrolar em Portugal, a
Inapa acabou por vender os 72,5% que detinha na unidade
de produção, a Papéis Inapa, aquela que deu origem a
toda esta aventura empresarial, à Papercel/Portucel, em
fevereiro de 2000. Esta alienação encerrou um ciclo, como
bem recorda António Alvim, assessor jurídico da Inapa.
“Provavelmente o acontecimento mais marcante terá
sido o que resultou da transformação de uma empresa
de base marcadamente fabril num Grupo de cariz
puramente comercial. Tratou-se da venda da fábrica,

An additional historic milestone highlighted by Alberto
Barata Salgueiro was a direct consequence of the
previous: the purchase of the French paper merchant
Group Mafipa, with a presence in France, Benelux and
Switzerland, and Paper Union, in Germany. “At the turn
of the century, Inapa Group took the strategic decision to
focus on distribution, internationalizing its operations
and becoming one of the largest paper merchants in
Europe”, he says.
After buying Mafipa, in 1998, Inapa began operating
in four new countries, with a market share near 25%
in paper distribution in France. With this growth, the
Group won a new relevance, at a European level, getting
a stronger competitive position and an improved ability
to negotiate with suppliers.
Thierry Massin, former administrator of Inapa
France, says that with this operation, “we became an
independent distributor, centered in France, for a Group
with a significant presence in Southern Europe.” Thierry
adds that “one of the great challenges of Inapa was
strengthening its image in France, since the distribution
Group didn’t have the strength of the Scandinavian
competitors. The other major challenge was to merge
two separate companies with different cultures.”
Chris Luyten, CEO of Inapa Belgium and Luxembourg,
remembers a fun fact about the change of name of
the acquired companies in these two countries. “At
the time, the change of name occurred while one of
our competitors was doing the same. There was only a
difference of one letter in the brand and the colors were
the same. The result was a series of misunderstandings
between customers and suppliers, with duplicate orders
and deliveries”, she says.
Inapa also acquired Tavistock Paper Sales, in England,
and Gayá and Nortepapel, in Spain. With these
acquisitions, became the fifth largest European paper
merchants, ensuring the distribution of 500 thousand
tons, part of them provided by Papéis Inapa. A year later,
it was created Idisa – Inapa Distribuição Ibérica, SA, in
Spain, to concentrate the shares in this region.
As a consequence of the paper and pulp industry
reorganization in Portugal, Inapa sold 72.5% of the
share of the production business (Papéis Inapa), to
Papercel/ Portucel, in February 2000. This sale was the
end of a cycle, as evokes António Alvim, Head of Legal in
Inapa. “Probably the most striking event was changing
from a manufacturing based company to a merchant
oriented Group. The sale of the manufacturing unit
with the resulting and almost immediate acquisition
of Papier Union, completing the transaction in France
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1997 – Armazém robotizado de Sintra / 1997 – Robotized warehouse in Sintra

com a consequente e quase imediata aquisição da Papier
Union, com a qual se completaram as presenças em
França e em Espanha, assentando as bases do grupo que
hoje conhecemos”. Refere ainda que “foi nessa altura que
tivemos consciência de que tínhamos fechado um ciclo
de décadas e se entrava num mundo novo mundo, com
os tremendos desafios que nos iriam ser exigidos a todos,
independentemente do nível de responsabilidade”.
A Papier Union tinha resultado da fusão de seis empresas
familiares, em 1988. Estava organizada em cinco áreas
geográficas e tinha uma cobertura total da Alemanha,
com uma quota de mercado de 15%. A Inapa entrou
assim no mercado alemão, o maior da Europa, através
de uma empresa de sucesso. Para Arndt Klippen, antigo
acionista da Papier Union, que se manteve na condução
dos negócios depois do processo de aquisição, refere que
“com esta operação, a Inapa duplicou a sua dimensão e,
caso não a tivesse concretizado, não teria a posição de
destaque que tem no mercado da distribuição de papel”.
Refere ainda que se sente “orgulhoso por ter contribuído
para que as duas empresas, com culturas tão distintas,
se tenham integrado da melhor forma, com todo o
aproveitamento possível de sinergias”, diz.
Com mais este investimento, que ascendeu a 120 milhões
de euros, a Inapa tornou-se numa multinacional, presente
em 10 países, com vendas de papel superiores a um
milhão de toneladas por ano. Concentrando 25 empresas,
das quais 16 operacionais, tinha então cerca de 1.650
trabalhadores e 36 mil clientes. Com uma faturação de
1.150 milhões de euros, posicionava-se na quarta posição
do ranking europeu de distribuidores de papel.

and Spain, built the basis of the Group we know today”.
António Alvim also states that “we then realized we
have closed a cycle of decades, entering in a new world,
with tremendous challenges, where the integration of
different companies with diverse origins and cultures in
a coherent way was crucial”.
Papier Union had been created from the merger of six
family businesses, in 1988. It was structured in five
geographic areas and had full coverage of Germany,
with a 15% market share. Inapa entered the German
market, the largest in Europe, through a successful
company. To Arndt Klippen, former shareholder of
Papier Union which remained managing the business
after the acquisition process, states that “Inapa doubled
its size with the acquisition of Papier Union and would,
without this move, actually not play in the European
top league of paper merchants. I am proud to have been
able to contribute to the successful integration of these
companies, with different cultural backgrounds, and to
keep the entrepreneurial spirit within local operations,
while concentrating in maximizing synergies”.
With this 120 million euros investment, Inapa became a
multinational company, with operations in 10 countries
and paper sales above one million tons per year.
Concentrating 25 companies, 16 of which operational,
Inapa had about 1,650 employees and 36,000 customers.
With a turnover of 1,150 million euros, was positioned
as fourth in the European ranking of paper merchants.
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Futuro: o crescimento é para continuar
Mesmo depois destas movimentações, o grupo não se
ficou por aqui. Continuou a crescer e em 2004 finalizou
a operação da Baumgartner, na Suíça, seguindo-se, em
2005, a Olympia Papier, na Bélgica. No ano seguinte, a
aquisição da HTL Verpackung e da Henessen & Potthoff,
ambas no ramo das embalagens, marcaram a entrada
da Inapa neste novo segmento, agora em acelerado
crescimento. Também a francesa Logistipack se juntou
ao grupo em 2006.
Em 2007, com a entrada de José Morgado para CEO do
Grupo, foi redefinida uma nova estratégia, com enfoque
na diversificação para os negócios complementares,
abertura de novos mercados com potencial de
crescimento e melhoria da sustentabilidade financeira.
A aposta no segmento da embalagem veio para ficar e é o
novo foco de crescimento, a par com o da comunicação visual.
A sua contribuição tem um peso crescente – 80 milhões
de euros de volume de negócio – com uma rentabilidade
superior à da venda do papel. O mesmo interesse surgiu em
torno da comunicação visual, área na qual a empresa entrou
em 2007, com a aquisição da Complott, na Alemanha, uma
empresa com 60 colaboradores, sendo o quarto maior
player do mercado.
Em 2007 e 2011 a Inapa realizou com sucesso dois
aumentos de capital, apesar do contexto difícil, que
tiveram como objetivo a redução dos níveis de dívida de
forma a melhorar a sustentabilidade financeira do Grupo.
Em 2010, deu-se a compra do negócio da Burgo, em
Espanha, passando a Inapa a ser o terceiro maior
distribuidor de papel do território. Em 2012 juntaram-se
ao grupo a Semaq, em França e a Da Hora, em Portugal,
duas companhias que vieram reforçar a posição na área
das embalagens. Em 2013, concretizou-se com êxito a
entrada do grupo na Turquia, através da aquisição da
Korda. A entrada neste mercado emergente faz parte do
plano estratégico desenhado para o crescimento futuro
da companhia. E, segundo José Félix Morgado, atual
CEO do grupo, a diversificação geográfica não ficará por
aqui. Também nesse ano foram feitos investimentos na
embalagem, com a aquisição da Realpack (Alemanha), da
Tradembal (Portugal) e do negócio da Karbox (França).
A empresa está atenta a novas oportunidades de negócios,
pelo que mais aquisições poderão ocorrer nos próximos
tempos. Assegurar o crescimento nas próximas décadas é o
objetivo do atual líder e de toda a administração do grupo.

Future: the growth strategy will continue
But the Group’s acquisitions didn’t end here, the
growth continued and in 2004 closed the acquisition
of Baumgartner (Switzerland) followed by Olympia
Papier (Belgium), in 2005. The following year, with
the acquisition of HTL Verpackung and Henessen &
Potthoff, both in the packaging business, Inapa entered
this rapidly increasing business area. In addition,
Logistipack, a French company, joined the group in 2006.
When in 2007 José Morgado took over as Group
CEO, it has been defined a new strategy focused in
the diversification to complementary businesses, an
approach to new countries with growth potential and
the improvement of the Group’s financial sustainability.
Packaging business is the new growth focus, along with
the visual communication. Their business contribution
has grew achieving a turnover of 80 million euros, with
a higher profitability than paper. The entrance into the
visual communication business was in 2007, with the
acquisition of Complott, the fourth largest player in the
German market with a team of 60 employees.
In 2007 and 2011 Inapa successfully carried out two
capital increases, despite the difficult context, which
intended to reduce the debt levels in order to improve
the financial sustainability of the Group.
In 2010, the operation of Burgo Spain (EBIX) was acquired
by Inapa, becaming the third largest paper merchant in
the Spanish market. In 2012, Semaq (France) and Da
Hora (Portugal) also joined the Group strengthening
the position in the packaging area. In 2013, Inapa Group
entered successfully in Turkey through the acquisition
of Korda. The approach to this emerging market is part
of the strategic plan designed for the future growth
of the company. According to José Félix Morgado, the
Group CEO, geographic diversification will continue.
In the same timeframe, Inapa made investments in
the packaging area, with the acquisition of Realpack
(Germany), Tradembal (Portugal) and Karbox (France).
Inapa is attentive to new business opportunities and
additional acquisitions may happen in the future. Ensure
growth in the coming decades is the goal of the current
leadership and the whole Group management.
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PRESENÇA GLOBAL DA INAPA
INAPA GLOBAL PRESENCE
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Os protagonistas
The key players

JOAQUIM RASTEIRO
Joaquim Pedro d’Assumpção Rasteiro nasceu em 1900 e era o filho mais novo de uma família de
grandes proprietários agrícolas, em Azeitão, nos arredores de Lisboa. Do lado materno, descendia
de uma família com fortes ligações à tradição papeleira, na zona de Tomar (centro de Portugal).
Licenciou-se em Direito, na capital portuguesa, e seguiu magistratura, como subdelegado do
Ministério Público. Mas, perto dos 30 anos, abandonou esta carreira para se dedicar à gestão
dos negócios familiares. Com a morte dos seus três irmãos mais velhos, dedicou-se inteiramente
à unidade industrial da Matrena, tornando-se um dos empresários mais bem sucedidos neste
setor. Em 1949 foi nomeado administrador da Companhia Portuguesa de Celulose (CPC) e acabou
por idealizar o projeto da Inapa, que veio a concretizar-se em 1965. Pertenceu ao Conselho de
Administração da nova empresa e afastou-se do mesmo em 1975, após a Revolução de Abril.
Faleceu em 1994.
Joaquim Pedro d’Assumpção Rasteiro was born in 1900 and was the youngest son of a family of
large landowners, in Azeitão, near Lisbon. The mother’s side, was descended from a family with
strong ties to the papermaking tradition, in Tomar (middle of Portugal). He graduated in law in
the Portuguese capital, and followed judiciary, as deputy prosecutors. But by the age of 30, he
abandoned this career to concentrate in the management of his family businesses. With the death
of his three older brothers, he focused entirely in the industrial unit in Matrena, becoming one
of the most successful businesspersons in this sector. In 1949, he was appointed Director of the
Portuguese Pulp Company (CPC) and ended up idealizing the Inapa project, which came to pass in
1965. It belonged to the Board of the new company and moved away from the same in 1975, after
the April revolution. He died in 1994.

VASCO DE QUEVEDO PESSANHA, PAI/FATHER
Foi a 3 de julho de 1909 que nasceu Vasco Francisco Caetano de Castro Coutinho de Quevedo
Pessanha. Filho de um diplomata português, representante de Portugal em Espanha, Suíça, Polónia,
Bélgica, Alemanha e Vaticano, era considerado um cidadão do mundo. Estudou em Espanha e
na Bélgica e formou-se em Agronomia na Universidade de Lovaina, na Bélgica. Estabeleceu-se
na Suíça, como adido comercial da Embaixada Portuguesa e casou com Nelly Schulthess, filha
de um conselheiro federal daquele país. Esteve ligado à Companhia de Petróleos de Portugal e à
Companhia Comercial C. Vinhas, tendo sido ainda presidente da Nestlé em Portugal. Ligou-se a
um projeto industrial que daria origem à Companhia Portuguesa de Celulose (CPC), instalada em
Cacia, Aveiro, empresa que se tornou o embrião da fileira da pasta e papel em Portugal. Da sua
iniciativa surgiram outros projetos como a Companhia de Celulose do Ultramar Português, a Socel
– Sociedade Industrial de Celulose, e a Celangol, em Angola. Abraçou ainda o projeto de Joaquim
Rasteiro, para fundar a fábrica da Inapa, pois revelara uma sensibilidade especial para este setor.
Faleceu em 2004, aos 95 anos.
Vasco Francisco Caetano de Castro Coutinho de Quevedo Pessanha was born in July 3, 1909.
Son of a Portuguese diplomat, representative of Portugal in Spain, Switzerland, Poland, Belgium,
Germany and the Vatican, he was considered a citizen of the world. He studied in Spain and Belgium
and graduated in Agronomy at the University of Leuven, Belgium. He worked in Switzerland as
a commercial liaison at the Portuguese Embassy and married Nelly Schulthess, daughter of a
federal adviser of that country. He worked on the Petroleum Company of Portugal and Companhia
Comercial C. Vinhas and was president of Nestlé in Portugal. He was part of an industrial project
that would result in the Portuguese Pulp Company (CPC), located in Cacia, Aveiro, a company that
was the beginning of the pulp and paper industry in Portugal. He initiated projects like Companhia
de Celulose do Ultramar Português, Socel – Sociedade Industrial de Celulose, and Celangol in
Angola. He was invited to project with Joaquim Rasteiro, to create Inapa mill, as showed a special
expertise to this sector. He died in 2004, aged 95.
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VASCO DE QUEVEDO PESSANHA, FILHO/SON
Vasco Luís Schulthess de Quevedo Pessanha, filho de Vasco Quevedo Pessanha e de Nelly
Schulthess, nasceu em Lisboa a 21 de outubro de 1942 e faleceu a 28 de novembro de 2013.
Licenciou-se em Económicas, no ISCEF, em 1970, tendo, pelo meio ingressado na Marinha
como fuzileiro naval e prestado serviço militar em Angola. Posteriormente realizou ainda uma
pós-graduação na Harvard Business School. Iniciou a sua atividade profissional na Norma, empresa
de consultoria de gestão que pertencia ao Grupo CUF. Dois anos depois entrou numa empresa
de embalagens flexíveis, a Neocel e em 1973 entrou para a Inapa, onde assumiu a presidência do
conselho de administração em 1975. Durante mais de 30 anos conduziu os destinos do grupo
papeleiro. Teve ainda um papel ativo no associativismo setorial, tendo sido dirigente da FAPEL
– Associação Portuguesa de Fabricantes de Papel e Cartão, e da Confederação da Indústria
Portuguesa (CIP).
Durante a sua vida empresarial teve ainda um papel preponderante em empresas como o BCP –
Banco Comercial Português, Companhia de Seguros Metropole-Zurich e Solvay Portugal. Em 1995
recebeu uma das distinções que mais o sensibilizaram, a Medalha de Ouro da cidade de Setúbal,
em reconhecimento da sua acção à frente da Inapa.
Vasco Luis Schulthess Quevedo Pessanha, son of Vasco Quevedo Pessanha and Nelly Schulthess,
was born in Lisbon on 21 October 1942 and died on November 28, 2013.
He graduated in Economics at the Technical University of Lisbon, in 1970 and, through joined
the Navy as a marine and did his military service in Angola. Later he graduated from Harvard
Business School. He began his professional activity in Norma, a management consulting company
that belonged to the CUF Group. Two years later he joined a flexible packaging company, Neocel,
and in 1973 joined Inapa, where he assumed the presidency of the Board in 1975. For over 30 years
he has led the destinations of the Group. He had an active role in industry associations, having
been head of FAPEL (Portuguese Association of Pape rand Cardboard Manufacturers) and CIP
(Portuguese Industry Confederation).
During his business life he played a major role in companies like BCP (biggest Portuguese private
bank), Metropole-Zurich (Insurance company) and Solvay Portugal (chemical company). In 1995,
he received the Gold Medal of Setúbal, in recognition of his work and leadership in front of Inapa.

JOSÉ FÉLIX MORGADO
Licenciado em Administração e Gestão de Empresas, pela Universidade Católica Portuguesa,
José Félix Morgado é atualmente CEO do Grupo Inapa. Entre 1990 e 1993 foi quadro do Samuel
Montagu Investment Bank e do HSBC Investment Bank, respetivamente em Londres e em Lisboa.
Ainda na Banca, foi quadro do Banco Comercial Português (BCP), entre 1993 e 2005, tendo
exercido funções, entre outras, como membro da Comissão Diretiva do BCP Investimento e como
CFO (responsável pela área financeira) da Seguros e Pensões.
Entre 2005 e 2006 foi CFO, e posteriormente administrador delegado, da operadora de
telecomunicações ONI SGPS, sendo responsável pelo plano de reestruturação da companhia, em
Portugal e Espanha. Entrou para a administração da Inapa em 2007, tendo assumido a Presidência
da Comissão Executiva, onde se mantém desde então.
José Félix Morgado is currently the CEO of Inapa Group. He graduated in Business Administration
and Management, by the Catholic University of Portugal. Between 1990 and 1993 he worked on
Samuel Montagu Investment Bank and HSBC Investment Bank, respectively in London and Lisbon.
Also in the Banking sector, he worked in Banco Comercial Português (BCP), between 1993 and
2005, having served, among others, as a manager in BCP Investimento and as CFO (responsible
for the financial area) of the Insurance and Pensions business.
Between 2005 and 2006, he was CFO and later managing director, of telecommunications
company ONI, being responsible for the company’s restructuring plan, in Portugal and Spain.
Joined the administration of Inapa in 2007, taking the leadership of the Executive Committee,
where it remains since then.
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Testemunhos
Statements

INAPA CONTINUARÁ A SER UMA REFERÊNCIA
NO FUTURO

INAPA WILL REMAIN A REFERENCE IN THE
FUTURE

“No futuro, o Grupo Inapa continuará a ser uma
referência no setor da distribuição de papel, mas
o nosso focus na criação de valor tem de continuar
pela diversificação dos negócios e dos serviços.
A diversificação não deverá ser apenas nos produtos,
mas também nos serviços, sendo que algumas empresas
do Grupo já vendem produtos para a comunicação
visual e embalagem. Pessoalmente, vejo vantagens
em oferecer um serviço completo, uma combinação
entre impressoras com manutenção, papel e outros
consumíveis incluídos. Para isto temos de realizar
acordos com os produtores. Temos de continuar
a nossa expansão em mercados onde já lideramos,
desenvolvendo produtos de valor acrescentado,
e apostar em mercados emergentes, como no passado
aconteceu com a Turquia e a Angola.”

“In the future, Inapa Group will continue to be
a reference in the paper merchant sector, but
our focus on value creation must continue in
the diversification of business and services.
Diversification should be in products and
services. We already have some companies in the
Group selling visual communication and packaging
products. Personally, I see advantages in offering
a complete service, a combination of printers with
maintenance, paper and other supplies included.
To do this we must make agreements with producers.
We must continue our expansion in markets where we
already lead by developing value-added products and
invest in emerging markets, as in the past happened
to Turkey and Angola.”

CHRIS LUYTEN
CEO INAPA BÉLGICA E LUXEMBURGO

AQUISIÇÃO DA MAFIPA FOI UM MARCO
HISTÓRICO
“Para mim o momento mais marcante na história do
grupo foi a aquisição da empresa francesa Mafipa.
Foi aí que passámos de uma empresa local para
uma multinacional. Penso que foi um período muito
estimulante e desafiante. Recordo que um dos
primeiros projetos do grupo foi lançar uma nova
marca para os papéis revestidos na Europa (Inapa
Imagine). Sempre fui fã dos Beatles, pelo que era
da opinião que se devia chamar Imagine à marca.”
THIERRY MASSIN
EX-ADMINISTRADOR DA INAPA FRANÇA

CHRIS LUYTEN
CEO, INAPA BELGIUM AND INAPA LUXEMBOURG

MAFIPA ACQUISITON WAS A LANDMARK
“The most relevant moment was when INAPA IPG
bought the French entity “MAFIPA”. We changed from
an independent merchant located in France, to a
European Group with a strong market share in South
of Europa. One of the first project for the Group
was to launch a new brand for the coated paper
in Europa (Inapa Imagine). I am a Beatles Fan,
so I supported the idea to name the new brand
“Imagine.”
THIERRY MASSIN
FORMER DIRECTOR OF INAPA FRANCE

DIFERENTES ESTILOS DE LIDERANÇA

DIFFERENT STYLES AND LEADERSHIP

“Com respeito aos 50 anos da INAPA direi que
assisti ao grande desenvolvimento e consolidação
do negócio da distribuição de papel, por abandono
da indústria. Em toda a minha vida profissional,
de cerca de 22 anos ao serviço do Grupo, apenas
reportei ao Sr. Dr. Vasco Quevedo Pessanha
e os últimos 2 anos ao Sr. Dr. José Félix Morgado.
Considero o espírito de liderança do Sr. Dr. Vasco
Pessanha, persuasor e subtil. O espírito
de liderança do Sr. Dr. José Morgado é frontal
e afirmativo. Gostei imenso de trabalhar com ambos,
o que fiz sempre com muito respeito e lealdade,
tanto pelo cargo como pela pessoa. Da mesma forma
que sempre recebi um tratamento muito respeitoso,
tanto pessoal como profissional.”

“With respect to the 50 years of INAPA, I can say
I saw an unlimited development of the business
consolidation and distribution of paper, leaving
behind the industrial side. Throughout my
professional life, about 22 years in the Group,
I reported to Mr. Vasco Quevedo Pessanha and the
last two years to Mr. José Félix Morgado. The
spirit of leadership of Mr. Vasco Pessanha was
persuasive and subtle. Mr. José Morgado is frontal
and positive. I really enjoyed working with both
and I have done it always with great respect and
loyalty, to the function and person. I always
received a very respectful treatment, both personal
and professional.”

CASIMIRO SILVA SANTOS
EX-ADMINISTRADOR DA INAPA IPG

CASIMIRO SILVA SANTOS
FORMER DIRECTOR OF INAPA IPG
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TRANSFORMAÇÃO DE UMA EMPRESA FABRIL

TRANSFORMATION OF A MANUFACTURING COMPANY

“Provavelmente a fase mais marcante da história da
Inapa terá sido a que resultou da transformação de
uma empresa de base marcadamente fabril num grupo
de cariz puramente comercial. Ainda que, e sempre,
ligado ao setor do papel, as perspetivas, os
ritmos, a cultura empresarial mudaram radicalmente
na passagem de um mundo centrado na produção e
na otimização das capacidades instaladas para um
universo em que o mercado e a necessidade de uma
constante adaptação à sua evolução e tendências
passaram a predominar.”

“Probably the most remarkable phase in the
history of Inapa was the transformation from a
manufacturing based company to a purely commercial
nature group. Although, it remained connected to
the paper industry, the prospects, the rhythms,
the corporate culture changed dramatically in the
passage of a world centered on the production and
optimization of capacity to a universe in which
the market and the need for constant adaptation to
their development and trends are key to succeed.”

ANTÓNIO ALVIM
ASSESSOR JURÍDICO DA INAPA IPG

ANTÓNIO ALVIM
HEAD OF LEGAL, INAPA IPG

PAPEL CONTINUARÁ A SER CENTRAL

PAPER WILL REMAIN PRIMORDIAL

“Aceitando que apesar da necessidade de investir
em áreas como a embalagem e a comunicação visual,
o papel vai continuar a ter o principal foco nas
atividades do Grupo. A Inapa vai continuar a ser
uma referência no que diz respeito à eficiência,
dominando a sua concorrência e não será afetada
por ataques contra a distribuição do papel. Está
na sua natureza como Grupo Europeu, centralizar
e harmonizar estruturas e processos. A Inapa
conseguiu fazê-lo, mantendo o espírito local
empreendedor. O Grupo tem os “genes” para perseguir
este bom equilíbrio, materializando mais sinergias.
A embalagem ainda tem um longo caminho a percorrer,
de forma a definir um modelo comum a nível nacional
e internacional, mas vai continuar a crescer e
continuará a ser uma história de sucesso. O Viscom
vai crescer e permitirá absorver competências, que
se tornaram obsoletas no negócio clássico
da distribuição de papel.”

“Accepting that despite of the need to grow
Packaging and VisCom strongly, “paper” will remain
the dominant part of activities, Inapa will, if the
group continues to mark a reference in efficiency,
dominate over competitors and will not be affected
by attacks against paper merchanting as such by
external factors. It is within the nature of an
international European group to centralize and
harmonize structures and processes. Inapa succeeded
in the past to balance this with keeping the
spirit of local entrepreneurship. The Group has
the “genes” to pursue this good balance, still
materializing further synergies.Packaging still has
a long way to go to find common business models
on the national as well as on the international
scope, but it will grow and will continue to be a
success story. VisCom will grow and has the ability
to absorb capacities, which became obsolete in the
classic paper distribution.”

ARNDT KLIPPEN
ADMINISTRADOR DA INAPA IPG E EX-CEO DA PAPIER UNION

ARNDT KLIPPEN
DIRECTOR OF INAPA IPG AND FORMER CEO OF PAPIER UNION

CONTINUO A SENTIR A CAMISOLA

STILL PROUD TO FEEL THE TEAM SPIRIT

“Continuo a acompanhar as notícias da Inapa com
muito interesse e orgulho. Ao fim destes anos
é difícil não continuar a sentir a camisola.
Vejo com muita satisfação que a Inapa, apesar
das condicionantes externas serem adversas, tem
conseguido excelentes resultados. A atual equipe de
gestão da Inapa liderada pelo Dr. José Morgado tem
colhido os frutos da sua estratégia de crescimento
e de diversificação de investimentos em países
como a Turquia e em atividades complementares. Com
o Dr. José Morgado mantenho uma relação de muita
amizade, conheço-o profissionalmente de longa data.
As suas qualidades pessoais e profissionais para
mim são uma garantia que a Inapa está a seguir
o caminho certo e que conseguirá ultrapassar com
êxito a crise que a Europa atravessa. Que a Inapa
construa um futuro com êxito para os próximos
50 anos são os meus desejos.”

“I’m always following the news of Inapa with great
interest and pride. After these years it’s hard not
to continue to feel the team spirit. I note with
great satisfaction that Inapa, despite external
constraints are adverse, has achieved excellent
results. Current Inapa management team led by
Dr. José Morgado has reaped the fruits of its
growth strategy and diversification of investments
in countries such as Turkey and complementary
activities. With José Morgado I still keep a
friendship, I know him professionally from a long
time. His personal and professional qualities for
me are a guarantee that Inapa is following the
right path and that he can successfully overcome
the crisis that Europe is facing. I hope Inapa
builds a successful future for the next 50 years.”

ALBERTO BARATA SALGUEIRO
EX-ADMINISTRADOR DA INAPA IPG

ALBERTO BARATA SALGUEIRO
FORMER DIRECTOR OF INAPA IPG
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Sofia Pêga

LOGÓTIPO

50 ANOS
50 YEARS LOGO

Significado do logo
O logo representa as 3 áreas de negócio, usando as
cores azul (papel), laranja (embalagem) e vermelho
(comunicação visual). Mistura estes elementos com o verde
da Inapa, criando um logo dinâmico, simples e moderno,
que procura transmitir um sentimento de constante
evolução e progressão. A mistura das diferentes cores
pretende inspirar o futuro, pretende ser uma metáfora ao
crescimento de algo novo e aos desafios vindouros.

Meaning of the logo
The logo represents the three business areas, using the
colors blue (paper), orange (packaging) and red (visual
communication). It mixes these elements with the green
from Inapa, creating a dynamic, simple and modern logo,
which also wants to transmit a sense of constant evolution
and progression. The mixture of different colors wants
to inspire the future, it is a metaphor for the birth of
something new and the upcoming challenges.

Seleção do logo
Inapa organizou uma competição internacional entre
estudantes de design nos nove países onde o Grupo
opera. Foram selecionadas as melhores propostas (uma
de França, duas de Portugal e uma da Suíça) e submetidas
a uma votação online, aberta a todos os colaboradores da
Inapa. Cerca de 2/3 dos empregados votaram, e a proposta
de Sofia Pêga, uma estudante de design de Belas Artes da
Universidade de Lisboa, foi escolhida com 40% dos votos.

Logo selection
Inapa organized an international competition among
design students in the nine countries where the Group
operates. A shortlist of the best proposals was selected
(one from France, two from Portugal and one from
Switzerland) and submitted to an online voting opened
to all Inapa employees. Around 2/3 of the employees have
voted, and Sofia Pêga, a design student from Lisbon’s Fine
Arts University, was the winner with 40% of the votes.
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[AS NOSSAS PESSOAS / OUR PEOPLE]

INAPA

NO FEMININO
INAPA WOMEN

Duas profissionais da área do marketing falam sobre
a sua vida dentro no Grupo Inapa, sobre a sua carreira
e o seu futuro profissional. Em comum têm a paixão
pelo marketing e o facto de serem mulheres numa
atividade onde os homens ainda estão em maioria.
Two professionals from the marketing department talk about their life
inside Inapa Group, their careers and professional future. In common have
their passion for marketing and the fact that they are women in a business
where men are still the majority.

A Inapa é cada vez mais um Grupo onde as mulheres têm assumido,
de forma crescente, um papel de destaque. São muitos os exemplos
de mulheres na gestão de topo e em lugares de relevo na nossa
organização, em diferentes áreas e nos diferentes países:
ALEMANHA: Diretor Comercial (Karmen Rath e Anja Falkenberg)
FRANÇA: Diretor de Marketing (Christelle Delpeyroux)
BELUX: CEO (Chris Luyton), Diretor Comercial (Anne Vanderseupen)
SUÍÇA: Grandes Contas (Maria Bianco)
IBÉRIA: CFO (Raquel Rebelo), Diretor de Marketing (Maria Alti)
TURQUIA: CEO (Suzi Matat)
HOLDING: Diretor Financeiro (Sofia Picoto)

Inapa is a Group where women increasingly are taking a leading
role. There are many examples of women in top management and
prominent places in our organization, in different departments
and countries:
GERMANY: Comercial Manager (Karmen Rath e Anja Falkenberg)
FRANCE: Marketing Director (Christelle Delpeyroux)
BELUX: CEO (Chris Luyton), Sales Manager (Anne Vanderseupen)
SWITZERLAND: Key Accounts (Maria Bianco)
IBERIA: CFO (Raquel Rebelo), Marketing Director (Maria Alti)
TURKEY: CEO (Suzi Matat)
HOLDING: Financial Manager (Sofia Picoto)
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DIRETORA DE MARKETING
IBÉRICO DA INAPA

Qual a sua formação de base e qual a razão dessa
escolha?
Sou formada em Administração de Empresas na
especialidade de Marketing Internacional, com cursos
realizados na Câmara de Comércio de Bilbao e no ESIC
Business Marketing School de Madrid. Três anos mais
tarde realizei um master em e-business ao mesmo tempo
que trabalhava como responsável de comunicação da
Haworth, multinacional de origem americana. Porque
escolhi este caminho? Quem sabe… Talvez porque tinha
de estar hoje aqui na Inapa… (riso).
Como se deu a sua entrada neste setor de atividade?
Alguma atração especial pelo papel ou apenas
oportunidades profissionais?
A minha entrada no mundo do papel foi dura. Eu vinha de
um setor, o do mobiliário de escritório de alta qualidade,
onde o design, a funcionalidade e a prestação de serviços
pós-venda marcavam a diferença. Entrar no setor do
papel foi uma evolução na minha carreira profissional…
Uma evolução pensada, e sem dúvida alguma, acertada.
Pode contar-nos um pouco do seu percurso
profissional anterior? De que forma a enriqueceu?
Comecei a trabalhar a partir dos 21 anos, em empresas
multinacionais que atravessaram processos de compra,
de fusão e de integração. Creio que o desenvolvimento
profissional de uma pessoa está diretamente ligado com
o crescimento e evolução da empresa onde se encontra
a trabalhar e eu tive muita sorte nesse aspeto. Não
digo que todo o percurso tenha sido fácil e bonito, mas
aprendi coisas positivas e coisas negativas e isso faz-nos
crescer profissionalmente.

MARIA ALTI

INAPA MARKETING
DIRECTOR IN IBERIA

What is your education and why have you chosen
this career?
I have a management degree with a major in international
marketing, being a graduate from the Bilbao Chamber
of Commerce and ESIC Madrid Business Marketing
School. Three years later, I did a master in e-business,
simultaneously working as head of communication in
Haworth, an American multinational company. Why
have I chosen this career? Who knows… Maybe because I
have to be here in Inapa… (laugh).
How did you enter in this sector? Did you have any
special connection with paper?
My entry in the paper world was tough. I came from
a sector, high quality office furniture, where design,
function and post-service made the difference. My
entrance in the paper sector was an evolution in my
professional career… An evolution well thought, and
without a doubt, a good one.

E como se deu a sua entrada no universo Inapa?
Correu muito bem, com muita vontade, olhando sempre
para a frente. Tenho uma equipa fantástica e isso
ajudou imenso a integrar-me com maior facilidade e a
comprometer-me ainda mais com o trabalho.

Can you tell us a bit more about your former
professional experience? In which way did it enrich
you?
I started working when I was 21, having worked in
multinational companies that have been takeover,
merged and integrated. I believe that professional
development is directly linked with the growth and
evolution of the company where you work and I have
been lucky. During my career, not all was easy and
beautiful, but I have learned the positives and negatives
and that makes us grow professionally.

Como tem sido, para si, essa experiência?
Têm sido quase cinco anos muito intensos, fascinantes
e até mesmo divertidos. A minha equipa e eu temos
alcançado muitos dos nossos objetivos e isso é, sobretudo,
motivador para continuar a trabalhar para o futuro.

How was your entry in Inapa?
Everything went very well, with a lot of will, always
looking ahead. I have a fantastic team and that made the
integration a lot smoother and to achieve an even greater
commitment to our work.

magazine

Quais os principais desafios da função que ocupa
atualmente?
A nível externo, um dos principais desafios é apoiar o
desenvolvimento das novas áreas de negócio, mantendo
a posição de liderança da Inapa como grande distribuidor
de papel, o nosso core business. O nosso objetivo é
posicionarmo-nos como um distribuidor global nas
áreas em que operamos, a do papel, a da embalagem e
a da comunicação visual. Outro dos grandes desafios
externos é deixar de falar em canais offline e online, pois
não há dois canais, mas sim um todo, constituído por um
conjunto de possibilidades para estabelecer parcerias,
para vender e criar valor a cada vez mais clientes, todos
os dias, estejam onde estiverem.
Internamente, a grande aposta é envolver todos os
departamentos no marketing. Cada um dos funcionários
têm valor na cadeia de marketing e o êxito de cada ação
depende do envolvimento de cada um de nós.
Sente a pressão do marketing em constante
mudança, tal como o mundo atual?
Todos sabemos bem que o marketing está em constante
mudança devido, sobretudo, aos avanços tecnológicos.
E não é novidade alguma que as estratégias de
marketing passaram a ter foco no mundo digital, já que
este representa um novo campo de guerra comercial.
Destas alterações de mercado saiu uma nova geração
denominada de “prosumer”. Este conceito, que resulta
da fusão entre produtor e consumidor, representa um
consumidor inteligente que baseia a sua decisão de
compra na informação que recolhe na internet. Agora
os nossos clientes não se dedicam apenas a procurar
a informação, como também são um produtor de
conteúdos, gerando constantemente informação valiosa
sobre o uso dos nossos produtos, valorizando as nossas
promoções, gerando queixas ou elogios em relação às
nossas marcas. Este é um cliente cada vez mais exigente.
Por isso é fundamental estar em constante contato com
ele, saber o que quer, alterando o produto para o que lhe
faz falta e quando dele necessita.
Sente algumas vantagens ou desvantagem pelo
facto de ser mulher nesta atividade?
A diferença para outros setores, é que a indústria do
papel é maioritariamente dominada por homens e por
vezes gerir esta situação não é fácil. Porém, qualquer
desvantagem é uma oportunidade para nos superarmos
e demonstrar que quase tudo é possível.
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How has been the experience?
They’ve been five very intense years, fascinating and
even funny. My team and I have achieved our goals and
that brings a lot of motivation to continue to work in
the future.
What are the challenges in your current position?
At an external level, the main challenges are to support
the growth of the new business areas, maintaining
a leadership position as a paper merchant, our core
business. Our goal is to position as global distributors
in all areas, paper, packaging and visual communication.
Other big external challenge is to stop talking about
offline and online channels and see them as a whole,
exploring the opportunities to set partnerships, to sell
and create more value to the customers, on a daily basis,
independently of their location.
Internally, the biggest challenge is to involve all
departments in marketing. Each employee has value
in the marketing chain and the success of each action
depends on the involvement of each of us.
Do you feel the marketing pressure of a constant
change, like our current world?
We all know that marketing is constantly changing,
mainly due to technological advances. It is no novelty
that marketing strategies are focusing in the digital
world, as this is a new battlefield for sales. From these
market changes a new profile of customer has emerged,
the “prosumer”. This concept, which results from the
merger of producer and consumer represents the smart
customer that basis his decision-making on information
gathered on the internet. Now our customers don’t just
search information, they produce content, generating
valuable information of product experience, valuing our
promotions, generating complaints or complements to
our brands. This clients is more demanding. Thus, it is
critical to maintain a constant contact, know what he
wants, adapting the product to what he needs.
Do you feel any advantage or disadvantage from
the fact of being a woman in this sector?
By comparison with other sectors, men still represent
the majority in paper industry and to manage that
sometimes is not easy. Nevertheless, any disadvantage
is an opportunity to surpass ourselves and demonstrate
that anything is possible.

CELEBRAR O PRESENTE
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E como vê o papel crescente das mulheres dentro
do Grupo?
A mulher tem uma capacidade de trabalho espetacular
e, pouco a pouco, o Grupo Inapa tem tido consciência
dessa capacidade. Sou das que defendem que os líderes
devem formar-se e preparar-se para desenvolverem um
bom trabalho, independentemente de serem homem
ou mulher, tendo sempre como base as mesmas
oportunidades.
E como vê o seu crescimento profissional na
empresa?
Sou uma pessoa analítica, estratega e apaixonada
pelo meu trabalho. Esta paixão permite-me crescer,
progredir e por fim conseguir melhores resultados. Estes
resultados marcaram o meu crescimento profissional, o
que, acredito, terá impacto também no crescimento do
Grupo Inapa.
Para além da dedicação à sua função, que hobbies a
ajudam a relaxar do stress do dia-a-dia?
Sou uma pessoa muito ativa. O meu dia começa às 7 horas
da manhã e termina à meia-noite… ginásio, ler, cursos de
cozinha, degustação de azeite ou disfrutar de um bom
copo de vinho. E ao fim de semana: esquiar, mergulho,
cursos de condução desportiva. Gosto de me levantar
muito cedo, mesmo ao fim de semana. Mas o meu maior
hobbie são os meus cinco sobrinhos.
A Inapa festeja os seus 50 anos de existência. Como
vê a evolução da mesma nos próximos anos?
Conseguir festejar os 50 anos do Grupo Inapa é já um
êxito, tendo em conta que atravessámos uma fase
económica mais complicada. Vejo uma evolução positiva
porque a Inapa é uma empresa em constante evolução, que
sabe o que é “adaptar-se ou morrer”. O êxito da empresa
é o reflexo da sua atitude, motivação e envolvimento.
Acredito que o Grupo tem um fator humano altamente
comprometido e preparado para a mudança. As pessoas
envolvem-se no seu trabalho.

How do you see the increasing role of women inside
the Group?
Women have a spectacular working capacity and, stepby-step, Inapa Group has been aware of this skill. I defend
that leaders should prepare themselves to develop a good
work, independently of being male or female, having
always the same opportunities.
How do you see your career progressing in the
company?
I am a person that is analytical, strategist and passionate
about my work. This passion allows me to grow, progress
and achieve better results. These results have defined my
career progress and I believe they will also have impact
on my growth in Inapa Group.
Beyond work, what are the hobbies that help you to
relax from daily stress?
I am a very active person. My day starts at 7 a.m. and
finishes at midnight… gym, reading, cooking courses,
olive oil tasting or enjoying a good glass of wine. On
weekends: sky, diving, sport driving courses. I wake up
early, even on weekends. However, my biggest hobby are
my five nephews.
Inapa celebrate its 50th anniversary. How do you
see its evolution in the coming years?
Being able to celebrate 50 years is already a success,
taking into account the difficult economic phase that
we passed. I see a positive evolution, because Inapa is
a corporation always changing that knows that “either
you adapt or you die”. The success is the reflection of
the attitude, motivation and involvement. I believe
the Group has a human factor highly committed and
prepared to the change. People commit to their work.
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CHRISTELLE
DELPEYROUX

DIRETORA DE MARKETING
DA INAPA PACKAGING

Qual a sua formação de base e o porquê dessa
escolha?
A minha área base de formação é o comércio internacional,
porque sempre me senti muito confortável na área das
línguas, da negociação e da comunicação. Durante os
meus estudos, debrucei-me sobre algumas partes do
marketing e foi aí que me deixei seduzir por esta área
empresarial.

CHRISTELLE
DELPEYROUX

MARKETING DIRECTOR
OF INAPA PACKAGING

Como se deu a sua entrada neste setor de atividade?
Alguma atração especial pelo papel e embalagem ou
apenas uma questão de oportunidade?
Eu entrei nesta área para aproveitar uma oportunidade
profissional, seguindo a recomendação de um familiar.
Enquanto estudante de marketing já me sentia atraída
pela impressão e papel.

What is your education and why have you chosen
this career?
I have a degree in international trade, because I always
felt comfortable with languages, negotiation and
communication. During my studies, I looked into more
depth to marketing subjects and that is when I was
seduced by the corporate world.

Pode contar-nos um pouco do seu percurso
profissional anterior? De que forma a enriqueceu?
A minha primeira experiência profissional foi muito
gratificante, porque trabalhei numa multinacional que
produz papel e filme. Primeiro, trabalhei diretamente na
investigação e desenvolvimento e aprendi imenso sobre
as necessidades dos clientes, sobre novos produtos,
entre muitos outros ensinamentos. Isto permitiu-me
atuar no ciclo completo do mix do produto. Por outro
lado, trabalhar no departamento de marketing e vendas,
sedeado em Paris, mas com ligação direta às fábricas
ensinou-me também que é fundamental para o sucesso
de uma companhia saber comunicar e partilhar os seus
diferentes serviços. Somos uma cadeia que, sem todos
estes elos, não teria razão de existir. Aprendi, sobretudo,
a comunicar e a trabalhar com pessoas muito diferentes.
Isso é muito gratificante e faz-nos evoluir.

How did you enter in this sector? Did you have any
special connection with paper?
I took advantage from a professional opportunity,
following a recommendation from a relative. As a
marketing student, I always felt very connected by
printing and paper.
Can you tell us a bit more about your former
professional experience? In which way did it enrich
you?
My first professional experience was very gratifying,
because I worked in a multinational company that
produces paper and film. Firstly, I worked directly in
research and development, where I learnt a lot about the
customer needs, new products and other subjects. This
allowed me to act in all the product cycle. Then, I worked
in the marketing and sales department, in Paris, but
maintaining a direct link with factories, where I learned
that for the company’s success is critical to know how to
communicate and collaborate with other areas. We are
a chain that without all links makes no sense. I learn
to communicate and work with people with different
profiles. It is very gratifying and contributes to our
evolution.
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E como se deu a sua entrada no universo Inapa?
Cheguei à Inapa em março de 2003, vinda de um dos seus
fornecedores, para dirigir o departamento de marketing
de Office.
Como tem sido, para si, essa experiência?
Tem sido muito boa, talvez a melhor experiência de toda
a minha carreira profissional até à data. Fui muito bem
recebida pela equipa da Inapa. A função era interessante,
os projetos dinâmicos e a equipa muito aberta. Contribuí
com o meu conhecimento e experiência, e em troca
aprendi muito e melhorei imenso. E senti pressão, porque
a distribuição e produção são dois mundos à parte, mas
uma pressão positiva que busca o sucesso e a melhoria
contínua. Foi, realmente, uma entrada nas melhores
condições.
Quais os principais desafios da função que ocupa
atualmente?
Correr atrás do tempo! Temos de estar sempre presentes,
sempre ao lado do cliente. Porque se não formos visíveis
a competição acaba para nós. O grande desafio é estar
sempre presente, mas de maneira relevante. Temos
de lhes entregar cada vez mais e melhor. Todos estes
desafios envolvem algumas mudanças na organização,
no conhecimento e nas ações.
Sente a pressão do marketing em constante
mudança, tal como o mundo atual?
Sim, o marketing está sempre a mudar, sobretudo com as
novas tecnologias. Tudo acontece cada vez mais depressa.
O marketing de produto, na realidade, não muda. O que
muda é a abordagem ao cliente. Já não estamos na fase
da globalização e do mass marketing, mas na análise e
segmentação de clientes. Estamos no tempo do “um para
um”, do “fala comigo sobre mim, não sobre ti”!
Sente algumas vantagens ou desvantagem pelo
facto de ser mulher nesta atividade?
Não acredito que haja, de facto, desvantagens em ser
mulher. Mas consigo ver, talvez, uma em particular: por
vezes entramos em demasiados detalhe e acabamos por ser
“apanhadas nas malhas do tempo”. Mas acho, sobretudo,
que temos inúmeras vantagens nesta atividade, a
começar pela mesma desvantagem que enunciei atrás.
Como as mulheres entram em mais detalhe e têm mais
em conta o ambiente no qual os produtos ou os clientes
estão a mudar, antes de tomarem uma decisão, acabam
por ter sempre um ponto de vista diferente dos homens,
que lhe permite não se ficar apenas por uma visão. Esta
diferente perspetiva é uma mais-valia e permite atuar,
em algumas situações, de forma diferenciada.

How was your entry in Inapa?
I joined Inapa on March 2003, from one of its suppliers,
to manage the office marketing department.
How has been the experience?
It has been very good, probably the best one in my career
until today. I have been very well received by the team.
The function was interesting, the projects dynamic and
the team very open. I contributed with my knowledge
and, in exchange, I learned and improved a lot. I felt
the pressure, as production and distribution are two
different worlds, but a positive pressure for success and
continuous improvement. I entered in the best possible
conditions.
What are the challenges in your current position?
Running against the clock! We have to be always present,
side by side with the customer. If we are not visible,
competition will surpass us. The biggest challenge is to be
always present, but in a relevant way. We have to deliver
more and better. All these challenges require some
changes in the organization, knowledge and actions.
Do you feel the marketing pressure of a constant
change, like our current world?
Yes, marketing is always changing, especially due to new
technologies. Everything happens in a faster way. The
marketing of the product did not change much. What
changed was the client approach. We are not in the era
of globalization and mass marketing, but in analysis and
client segmentation. We are in the era of “one to one”
communication and “talk to me about me, not about you”!
Do you feel any advantage or disadvantage from
the fact of being a woman in this sector?
I do not believe that there are disadvantages in being a
woman. Perhaps one particular characteristic: sometimes
we get into too much detail and we ended up being
“caught in the meshes of the time”. I think, above all,
we have many advantages in this activity, starting with
the disadvantage that I enunciated before. As women
go into more detail and further analyze the context, in
which products or customers are changing, sometimes
have a different point of view of men, allowing a broader
vision. This different perspective is an asset and can be a
differentiator factor.
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E como vê o papel crescente das mulheres dentro
do Grupo?
Boa pergunta… Em primeiro lugar, agora somos mais.
Penso que há um compromisso interno de tornar
a gestão da empresa mais feminina. Como já disse,
penso que podemos trazer uma perspetiva diferente ao
negócio, devido às nossas características de trabalho e
de relacionamento. Vejo hoje mais oportunidades de
progressão na carreira dentro da companhia do que havia
há uns anos.
E como vê o seu crescimento profissional na
empresa?
O meu crescimento dentro da companhia passa pelo
enfoque cada vez maior na área da Embalagem, mas sempre
na perspectiva do marketing. Estou muito interessada no
desenvolvimento deste novo segmento. Mas estou sempre
aberta a analisar novas oportunidades internamente.
Para além da dedicação à sua função, que hobbies a
ajudam a relaxar do stress do dia-a-dia?
As atividades que considero relaxantes estão quase sempre
ligadas ao desporto, como o ténis. Além disso também
gosto muito de ler e cantar num coro. Também gosto de
aproveitar os momentos com os meus filhos, família e
amigos, sem ter o telefone ou o computador por perto.
A Inapa festeja os seus 50 anos de existência. Como
vê a evolução da mesma nos próximos anos?
Os próximos anos da Inapa serão marcados pela sua
expansão para mercados fora da Europa, na contínua procura
de crescimento na distribuição do papel, mas sobretudo
pela acelerada diversificação da atividade na distribuição de
produtos de embalagem e serviços, procurando sempre um
equilíbrio entre o papel e outras áreas que sejam igualmente
rentáveis para o Grupo. Na que diz respeito à Embalagem, a
Inapa tem de continuar a construir a reputação do negócio
para crescer. Em paralelo temos de continuar a trabalhar na
qualidade do serviço oferecido.
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How do you see the increasing role of women inside
the Group?
Good question... Firstly we are now more. I think there
is an internal commitment to have more women in the
management of the company. As I said, I think we can
bring a different perspective to the business due to our
working characteristics and relationship. I see now more
opportunities for career progression within the company
than some years ago.
How do you see your career progressing in the
company?
My growth within the company is based on the increased
focus in the packaging area, but always in the marketing
perspective. I am very interested in developing this new
segment. However, I am always open to considering new
internal opportunities.
Beyond work, what are the hobbies that help you
to relax from daily stress?
The activities that I find more relaxing are usually
related to sport, such as tennis. I also love to read and
singing in a choir. I like to enjoy the moments with my
children, family and friends without having my phone or
computer nearby.
Inapa celebrate its 50th anniversary. How do you
see its evolution in the coming years?
Inapa expansion into markets outside Europe will be
very important in the next years, to continue to grow
in the paper merchant business, but especially for
the accelerated diversification of the activity to the
distribution of packaging products and services, striving
the balance between paper and other areas are also
profitable for the Group. In regards to packaging, Inapa
must continue to build its reputation in this business to
grow. At the same time, we must continue to work on the
quality of our service.
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action
[INAPA PACKAGING]

UMA ORGANIZAÇÃO
COMUM

PARA A EMBALAGEM
A COMMON ORGANIZATION
FOR PACKAGING

A reestruturação da área de embalagem do Grupo,
sob a designação de Inapa Packaging, com toda
a operação organizada em torno de um corpo comum
em cada país e partilha de experiência entre países,
conduz a importantes ganhos de eficiência no negócio.
The restructuring of the Group packaging business, under the brand Inapa
Packaging, with all the operation organized as one in each country and the share
of best practices across borders, provides important efficiency gains.
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Nos últimos anos a Inapa tem vindo apostar
fortemente num novo e promissor segmento: a oferta
de soluções e distribuição de materiais de embalagem.
O aconselhamento do melhor tipo de soluções de
embalagem e a personalização de produtos representam
uma importante mais-valia para os clientes da Inapa.
Atualmente este segmento é já o segundo mais
importante do grupo, com um volume de negócios que
atinge os 80 milhões de euros. Apesar de apenas ter um
peso de cerca de 10% na faturação total, o seu contributo
para a geração de resultados é muito superior, devido à
melhor rentabilidade desta área de negócio. É por esse
motivo que o Grupo Inapa tem vindo a fazer um forte
investimento ao longo dos últimos anos nesta atividade.
Tendo em conta as crescentes necessidades de transporte
de mercadorias, e logo de embalamento, esta área tem
ainda um potencial de crescimento elevado e emprega
atualmente cerca de 180 pessoas nos vários países onde
o Grupo está presente.
Ao longo dos anos esta área tem vindo a crescer de
forma orgânica e inorgânica. As primeiras aquisições
aconteceram na Alemanha, em 2006, com a aquisição
de duas empresas, a Hennessen & Potthoff e a HTL
Verpackung. Ainda no mesmo ano foi adquirida uma
participação no capital da Logistipack, em França, tendo
sido adquirido o remanescente do capital em 2008. Em
2010, iniciou-se o desenvolvimento do negócio de forma
orgânica, tendo em 2012 sido adquiridas mais duas
pequenas empresas, a Semaq, em França, e a Da Hora,
em Portugal. Já no ano de 2013 deu-se um grande
impulso nesta área, com a compra da Karbox, em França,
da Tradembal, em Portugal e da RealPack, na Alemanha.
Em pouco anos, foram várias as companhias integradas
no Grupo Inapa que lhe permitiram ser já hoje um player
importante no panorama europeu.
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In recent years, Inapa has bet heavily on a new and
promising sector: distribution of packaging materials
and solutions. Advice from the best type of packaging
solutions and product customization represent an
important asset for Inapa customers.
Currently this business area is already the second most
important in the group, with a turnover of approximately
80 million euros. Despite only having a weight of about
10% in the total turnover, its contribution to results
generation is much higher, due to a better profitability
of this business area. It is for this reason that Inapa
Group has been making strong investments over the
past few years in this activity. In view of the growing
freight needs, and then packaging, this area still has a
high growth potential within the Group, and employs
about 180 people in the various countries where Inapa
operates.
Over the years this area has been growing organic and
inorganically. The first acquisitions were in Germany in
2006, with the acquisition of two companies, Hennessen
& Potthoff and HTL Verpackung. In the same year it
was acquired an equity stake in Logistipack, in France,
being acquired the remaining capital in 2008. In 2010,
the Group started developing the business organically,
having acquired in 2012 two small companies, Semaq
in France and Da Hora in Portugal. In 2013 it was given
a major boost in this area, with the purchase of Karbox
business in France, Tradembal in Portugal and RealPack
in Germany. In a few years, several companies were
integrated in Inapa, transforming the Group in a major
player on the European market.

Inapa Packaging – Tönisvorst
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Marc Gautier. Michael Potthoff.

Preparar o futuro da área de Embalagem
Face a todas estas aquisições foi necessário readaptar
as organizações para tirar o melhor partido possível
das sinergias conjuntas. Iniciou-se então, em 2014 um
processo de reestruturação interna, com o objetivo de que
todas elas funcionassem como uma organização única
em cada país, tendo adotado uma designação comum
em todo o grupo: Inapa Packaging. As áreas de compras,
tesouraria e contabilidade, entre outras, passam a estar
sob uma mesma direção em cada geografia de forma a
maximizar as sinergias. Para manter a proximidade com
o cliente, as áreas comerciais e logística continuam a
ser geridas de forma mais descentralizada, em torno de
cada região. Este novo modelo é bastante semelhante
ao que foi adotado para o negócio central do grupo, a
distribuição de papel. A ideia é que todas estas empresas
funcionem como um todo, com importantes sinergias
em vários departamentos.
As compras e vendas cruzadas funcionam agora melhor:
há já exemplos de produtos em alguns destes mercados,
que são “exportados” para outros onde não existem, como
é o caso, por exemplo, do Stop Gliss, produto constituído
por folhas antiderrapantes, que eram comercializadas
inicialmente na Alemanha e atualmente podem já ser
adquiridas noutros países.
Muito positiva nesta integração foi a continuidade dada a
alguns dos anteriores líderes das empresas consolidadas,
algumas de origem familiar. Na Alemanha, Michael
Potthoff, dono da empresa com o mesmo nome que
vendeu a sua participação à Inapa, manteve-se a liderar
as operações localmente e é hoje o responsável por uma
operação com uma dimensão mais vasta. Também em
França, após a aquisição da Logistipack, o dono, Marc
Gautier, foi reconduzido na direção da mesma e além da
liderança da área da embalagem também é responsável
pelo cross-selling na empresa de papel em França. Em
Portugal, Pedro Bispo, ex-proprietário da Tradembal,
ficou também ele na coordenação das operações da

Preparing the future of packaging business
Due to all these acquisitions, Inapa had to readjust the
organizations to make the best use of joint synergies.
It began, in 2014, an internal restructuring process to
have all function coordinated as a single organization
in each country, adopting a common designation
in the whole group: Inapa Packaging. The purchase,
treasury and accounting departments, among others,
are now under the same management in each region
to maximize synergies. In order to maintain proximity
to the customer, commercial and logistics departments
continue to be managed in a more decentralized way,
around each region. This new model is quite similar to
the one adopted in the core business of the group, paper
distribution. The idea is that all these companies operate
as a whole, achieving significant synergies in various
departments.
The cross-selling and purchasing now work better:
there are already some examples of products that were
“exported” for markets that did not have it, for example
the Stop’Gliss, anti-slip sheets, which was initially only
marketed in Germany and currently can already be
acquired in other countries.
Very positive in this integration was the continuity of the
former leaders of the acquired companies. In Germany,
Michael Potthoff, the owner of the company with the
same name, remained to lead the operations locally
and is now responsible for the operation with a wider
dimension. Also in France, following the acquisition of
Logistipack, the owner, Marc Gautier, was re-elected in
the packaging management team, being also responsible
for the cross-selling in the paper distribution company
in France. In Portugal, Pedro Bispo, former owner of
Tradembal, is in the coordination of the company’s
operations. The Group has been able to successfully

Stop’Gliss
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empresa. O Grupo tem conseguido incorporar com
sucesso empresas e as suas equipas, contribuindo não
só para o desenvolvimento do seu negócio, como para
o crescimento e desenvolvimento profissional e pessoal
das pessoas que integraram a Inapa.
Esta área de negócio foi também alvo de reconhecimento
internacional pela sua estratégia (Melhor Estratégia de
Crescimento pela Business Excellence Awards) e pelo seu
serviço ao cliente (Inovação e Excelência em Soluções
Customizadas de Embalagem – Portugal pela Corporate
LiveWire).

Na área de Embalagem, a oferta de produtos e serviços é bastante alargada,
contando com soluções de proteção interior, proteção exterior, fecho, paletização,
expedição ou equipamentos. Ou seja,
tudo o que é embalagem secundária que
permite proteger os bens comercializados desde o ponto de origem ao ponto
de destino. Disponibiliza ainda soluções
de embalagem personalizadas, feitas à
medida do cliente, e procura-se colocar
no mercado propostas inovadoras resultantes de tecnologias e conceitos únicos.
O perfil do cliente Inapa neste setor varia
bastante e vai desde os grandes clientes,
que incluem, por exemplo, a rede de lojas
de AKI, a Amazon, passando pela UPS,
aos pequenos clientes de pequena lojas,
indústria transformadora ou no setor da
logística.
O desenvolvimento de negócio deve
ser baseado em relações de parceria
de longo prazo, assentes na construção
de benefícios mútuos duradouras para
as partes envolvidas. Para o alcançar,
as equipas interagem com o cliente
para compreender a sua operação e
problemas e desta forma encontrar a
solução ideal que melhor se adequa às
suas necessidades.
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incorporate the companies and their teams, contributing
not only to the development of the business, but also to
the professional and personal development of the people
who joined the Inapa.
This business has also been internationally recognized
for its target strategy (Best for Business Growth
Strategy Excellence Awards) and their customer service
(Innovation and Excellence in Custom Solutions
Packaging – Portugal by Corporate LiveWire).

The product and service offer of the
packaging business is very wide, with solutions for interior and exterior packaging, closure, palletization, expedition or
equipment. It offers all types of products
on secondary packaging, to protect the
goods from the origin until their destination. It also provides personalized packaging solutions, tailor to the customer,
and position itself in the market with innovative proposal resulting from unique
technologies and concepts.
Inapa’s customer profile in this area varies widely, from large customers, like Aki
bricolage stores, Amazon or UPS, to small
retail stores or clients in the manufacture
and logistics sector.
The business development is based on
long-term partnership relations, centered
on creating long-lasting mutual benefits
for all parties involved. To achieve this,
the teams interact with the customer to
understand the operation and its problems, thus finding the solution that best
suits their needs.
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2014 foi um ano ímpar de reconhecimento nacional
e internacional do desempenho do Grupo Inapa.
2014 was a unique year in terms of national and international recognition
of Inapa Group performance.

Como todo o esforço merece a ser recompensado, a Inapa
congratula-se com as distinções que o mercado lhe tem
dedicado. E 2014 foi mais um ano de orgulho para todo o
Grupo Inapa, e sobretudo para a equipa de colaboradores
envolvida, cujo mérito foi reconhecido mais uma vez
pelos prémios recebidos.
A multinacional foi distinguida, pelo quarto ano consecutivo,
como a melhor empresa em Portugal no que diz respeito
ao Governo da Sociedade. O galardão foi atribuído pela
prestigiada publicação do mundo dos negócios, World
Finance, e demonstra o reconhecimento internacional do
esforço feito para implementar e manter uma estrutura de
gestão eficiente e equilibrada. Para encontrar o vencedor, este
processo desenrola-se em três fases distintas. Num primeiro
momento, há a uma votação online, contabilizando-se os
votos de Portugal e elegendo-se assim uma short list. Numa
segunda fase, um júri, composto por especialistas jurídicos e
professores universitários reduzem a lista a quatro elementos.
Por último, o júri avalia as respostas das empresas em jogo
em várias categorias: estrutura governativa; comissões e
respectivo quórum; liderança; funções e responsabilidades
dos administradores; remuneração dos administradores não
executivos; divulgação de informação e transparência; e, por
último, sistemas de gestão de risco.
A World Finance é uma revista financeira internacional,
líder no seu mercado e produzida pela World News Media.
“Este é um reconhecimento que reflete, não só o empenho
da gestão na defesa dos interesses de todos os acionistas,
como reforça a credibilidade do Grupo que é fundamental
para a nossa estratégia nos mercados internacionais em
termos de investimento e financiamento”, explica José
Morgado, CEO do Grupo Inapa.
A melhor estratégia de crescimento
Foi também durante o ano passado que a Inapa Packaging/
Europackaging foi galardoada com o prémio de Estratégia
de Crescimento, no âmbito dos Business Excellence Awards,
atribuído pela revista Acquisition International. Este é
um prémio que reconhece as mais respeitadas empresas e
equipas de gestão, identificando casos de sucesso, inovação
e sentido de ética a nível internacional. Esta publicação,
sedeada em Inglaterra, tem distribuição global e desde 2010
que os seus prémios anuais celebram a excelência, a inovação
e a performance na área legal, financeira e de investimentos.

As every effort deserves to be rewarded, Inapa welcomes the
distinctions that the market has granted. 2014 was another
year of pride for Inapa, particularly for the team, whose
merit was recognized once again by the awards received.
The multinational group was awarded for the fourth
consecutive year as the best company in Portugal with
regard to Corporate Governance. The recognition was
awarded by the prestigious business publication, World
Finance, and demonstrates the international recognition
of the effort to implement and maintain an efficient and
balanced management structure. To choose the winner,
this process had three distinct phases. At first, there is an
online voting, counting up the votes of Portugal and thus
electing one short list. In a second phase, a jury, composed
of legal experts and academics, reduced the list to four
elements. Finally, the jury assesses the responses of the
shortlisted companies in several categories: governance
structure; commissions and quorum; leadership; roles and
responsibilities of directors; remuneration of non-executive
directors; dissemination of information and transparency;
and, finally, risk management systems.
World Finance is an international financial magazine,
leader in its market and produced by World News Media.
“This is a recognition that reflects not only the commitment
of management in the interests of all shareholders, as
strengthens the credibility of the Group that is fundamental
to our strategy in international markets in terms of
investment and financing”, explains José Morgado, CEO of
Inapa Group.
The best growth strategy
It was also during the last year that Inapa Packaging/
Europackaging, on the Business Excellence Awards,
was awarded the Best Growth Strategy by Acquisition
International magazine. This is an award that recognizes
the most respected companies and management teams,
identifying cases of success, innovation and ethics
internationally. This publication, based in England, is found
worldwide and since 2010 their annual awards celebrate
the excellence, innovation and performance in the legal,
finance and investment areas.
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Segundo Siobhan Hanley, coordenador dos Business
Excellence Awards de 2014, “o sucesso de uma empresa
está profundamente relacionado com o esforço coletivo
de todos os seus colaboradores. Contudo, o papel
desempenhado pelos seus líderes – especialmente neste
ambiente muito competitivo – é um fator crítico (…).
Os vencedores provam que, em tempos de turbulência
económica, uma boa liderança é o que faz a diferença
entre sobreviver e prosperar”.
Para o Grupo Inapa, esta distinção resulta da filosofia
e cultura interna, que se centra num elevado nível de
competência, abertura e confiança em relação aos clientes,
uma comunicação clara dos objetivos, e um estímulo de
longo-prazo com clientes e fornecedores. Para José Félix
Morgado, “o ativo mais importante são os membros
da nossa equipa. Conhecemos o mercado, as suas
necessidades e como construir as soluções de negócio que
o mercado necessita. Estabelecemos, assim, uma cultura
de comunicação interna baseada na abertura, confiança,
tolerância e na vontade mútua de ser bem sucedido”.
No final de 2014, a Inapa foi também a primeira
classificada no Ranking de Internacionalização das
Empresas Portuguesas, desenvolvido pelo INDEG-IUL
ISCTE Executive Education. Esta iniciativa pretendeu
fazer um levantamento das melhores práticas de
internacionalização das sociedades portuguesas. A
Inapa, que conseguiu subir ao primeiro lugar do pódio
nesta primeira edição, registou uma pontuação de 92%
nos critérios avaliados, sendo a média das restantes
empresas do Top 5 de 74%.

PRÉMIO DE INTERNACIONALIZAÇÃO 2014
2014 INTERNATIONALIZATION AWARD

According to Siobhan Hanley, coordinator of the 2014
Business Excellence Awards, “the success of a company
is deeply related with the collective efforts of all its
employees. However, the role played by its leaders
– especially in this very competitive environment –
is critical (...). The winners prove that, in turbulent
economic times, good leadership is what makes the
difference between surviving and thriving.”
“For Inapa, this distinction results from the philosophy
and corporate culture, which focuses on a high level of
competence, trustful and open customer relationship,
clear goal communication and a long-term partnership
with customers and suppliers. For José Félix Morgado, “the
most important asset are the members of our team. We
know the market, their needs and how to build business
solutions that the market needs. We have established an
internal communication culture based on openness, trust,
tolerance and mutual desire to be successful.”
In the end of 2014, Inapa also won the first position
in the Internationalization Ranking of Portuguese
Companies developed by INDEG ISCTE-IUL Executive
Education. This initiative aimed to survey best practices
of internationalization of Portuguese companies. Inapa,
who achieved the first place on the podium in this first
edition, recorded a score of 92% in the evaluated criteria,
with the other companies in the Top 5 scoring an average
of 74%.
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[À CONVERSA COM... / SPEAKING WITH…]

É IMPORTANTE

DIVERSIFICAR A OFERTA
IT IS IMPORTANT TO DIVERSIFY OUR OFFER

Daniel Sinn, CEO da Stämpfli AG, na Suíça, considera que
os desafios do mercado do papel e da impressão gráfica
são inúmeros e que a diversificação dos produtos
e serviços é fundamental para fazer face
às novas necessidades e tendências.
Daniel Sinn, CEO of Stämpfli AG, in Switzerland, considers that there are many
challenges in the paper and graphic arts market and that product and services
diversification is key to face the new needs and trends.
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Daniel Sinn

Qual é a atividade principal do Grupo Stämpfli e em
que segmentos está atualmente presente?
O nosso principal focus são as publicações impressas e
digitais. O Grupo é composto por quatro companhias
distintas e emprega cerca de 360 colaboradores nas
quatro localizações onde está presente: Berna, Zurique,
Ettlingen-Karlsruhe e Varsóvia. O Grupo Stämpfli
é liderada por Rudolf Stämpfli e por Peter Stämpfli,
ambos membros da sexta geração da família que fundou
o negócio. A Stämpfli AG é a parte da organização que
disponibiliza serviços de comunicação institucional
para empresas e associações profissionais, apoiada
pelas nossas áreas centrais: Comunicação, Publicações,
Internet, Sistemas de Edição e Produção.
Quando foi fundada a empresa e como foi a evolução
do negócio?
A empresa foi fundada em 1799, por Gottlieb Stämpfli.
Desde então, o setor da impressão mudou radicalmente. Há
cerca de 20 anos, o negócio da empresa estava centrado no
departamento de pré-impressão, impressão e encadernação.
O excecional desenvolvimento do digital e das comunicações
impressas e as alterações dos hábitos de comunicação da
sociedade tiveram um enorme impacto na empresa.
Nos últimos anos, as economias europeias têm
atravessado algumas dificuldades. Como conseguem
inverter esta tendência?
Desde o princípio que foi claro para a gestão da Stämpflique
centrar a empresa apenas na produção a tornaria rapidamente
dispensável devido à reduzida diferenciação face a tantas
outras no mercado. Por esta mesma razão, foi central para
a nossa estratégia que o processo de produção tivesse um
elevado grau de automatização. A nossa experiência e
conhecimento em bases de dados e no processamento de
grandes volumes de informação foi alargada e utilizada no
nosso planeamento estratégico. A estabilidade necessária
para enfrentar o futuro foi conseguida através de uma aposta
na melhoria da relação contínua com o cliente e em novas
soluções, mais do que através da competição por ganhar
novas encomendas únicas. O nosso foco estratégico reside
sobretudo na expansão dos serviços de comunicação.

What is the main activity of Stämpfli Group and in
what segments are you present at the time?
The main focus of Stämpfli Group AG is on publications
– printed as well as digital; the Group unites four
different companies and employs about 360 employees
at four locations: Berne, Zurich, Ettlingen-Karlsruhe
and Warsaw. The Group is led by Dr. Rudolf Stämpfli
and Peter Stämpfli who are members of the sixth
generation of the family. Stämpfli AG provides services
in the corporate communications sector for companies
and professional associations through our main service
areas, which are Communications, Publishing Services,
Internet, Publishing Systems and Production.
When was the company founded? Since then, how
would you describe the evolution of this business?
The firm was founded back in 1799 by Gottlieb Stämpfli.
Since then printing as such has been completely
transformed. Twenty years ago the company’s main
business was centered on the pre-press, printing and the
bindery departments. The astonishing developments in
digital and printed communications and the changes in
communication habits in society as a whole have had a
fundamental effect on the company.
European economies over the last few years have
been struggling. What have you done in order to
reverse this trend?
Early on, it was clear to Stämpfli’s management that
focusing exclusively on production would make the
company easily dispensable because of its similarity
with others in the market. For this reason, the entire
manufacturing process coupled with a tendency to adopt
a high degree of automation was always central to the
company policy. Expertise in the database sector and in
processing large data volumes was extended and used
in strategic planning. Great stability for the future and
opportunities for further development have resulted
from consistently building up customer relations and
process solutions rather than competing for one-off
orders in a hard market. Based on our process expertise
the strategic focus for the future is on expansion of
communication services.
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Quais são as vossas vantagens competitivas e
diferenciadoras?
O mundo das publicações impressas está a mudar
completamente. Hoje em dia, importa entender as várias
formas como os media podem ser usados interativamente,
para que possamos oferecer as melhores soluções. Ao
integrar os serviços em cinco grandes áreas (Comunicação,
Publicações, Internet, Sistemas de Edição e Produção),
conseguimos disponibilizar soluções modernas, capazes
de ir de encontro das necessidades dos nossos clientes.
Esta abordagem integrada diferencia-nos, claramente, dos
nossos concorrentes.
Quem são os vossos principais clientes e mercados?
Devido aos segmentos em que atuamos, os nossos principais
clientes são as editoras, as associações, os fornecedores
de serviços, empresas nas áreas comerciais e nas áreas
da cultura e dos bens de luxo, e ainda o setor público. A
abrangência da nossa base de clientes permite minimizar o
risco de nos expormos demasiado apenas a alguns clientes.
Um dos nossos grandes clientes é a DePuys Synthes, uma
empresa que trabalha com tecnologia específica para o setor
da saúde. Nos últimos anos criámos uma relação de parceria
tal que o grupo desenvolveu um departamento específico
para fornecer serviços em exclusividade para esta empresa.
Quais são os principais desafios da Stämpfli
atualmente?
A completa reestruturação da indústria das artes gráficas é
certamente um dos maiores desafios. O nosso departamento
de produção está tão exposto a estas enormes mudanças
como todos os outros fornecedores desta indústria. Na
Suíça temos ainda um desafio acrescido, que é a questão da
moeda, pois o franco suíço está claramente sobrevalorizado
face ao euro. Empresas desta área, vindas de outros pontos
da Europa, são capazes de oferecer preços mais competitivos
quando comparados com as empresas suíças. Outro dos
grandes desafios a ter em conta é a dificuldade em encontrar
recursos humanos com qualificações específicas. Devido
ao nosso alargado portfolio de serviços e à abordagem
integrada que fazemos necessitamos cada vez mais de
pessoas com a formação adequada, que trabalhem em rede
e que se encaixem na cultura da Stämpfli.
Como resolver todos esses desafios?
Reagimos atempadamente à queda abrupta dos preços
de impressão, continuando a melhorar os processos de
produção, fazendo um uso bastante seletivo das nossas
modernas infraestruturas, e também introduzindo novas
automações nos processos produtivos. Acima de tudo,
focámo-nos no cliente que procura soluções completas
e integradas, que trazem valor acrescentado ao negócio
interagindo com várias plataformas de comunicação, e que
não estejam apenas centrados no benefício económico.
Claro que isto coloca exigências acrescidas ao nível da
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What are your competitive advantages/differentiating factors?
The use of classic printed publications is changing
completely. Today, increasingly, the main thing is to
understand the many ways in which media can be used
interactively and to be able to supply the solutions needed.
By integrating services from Stämpfli’s five service areas
(Communications, Publishing Services, Internet, Publishing
Systems and Production), we are able to provide modern
solutions for the comprehensive needs of our customers.
The scope of the integrative approach clearly differentiates
Stämpfli in the market from other service providers.
Who are your main customers and markets?
Our sales organization targets specific market segments
such as publishers, associations, service providers,
trade and commerce, the public sector and the culture
and luxury goods sector. Our clientele is broadly based
to avoid risk clusters through only having a few major
customers. As an example of a major customer, we can
cite DePuys Synthes, a company working in the medical
technology industry. In recent years we have built up an
extensive form of cooperation with DePuy Synthes, such
that there is now a specific department within our firm
that provides services exclusively to this customer.
What are the main challenges that your company
faces nowadays?
The complete restructuring of the graphic arts industry is
certainly one of the main challenges we are experiencing
in the sector. Our production department is as exposed to
these remarkable changes to the same degree as all other
suppliers in the printing industry. In Switzerland we have
an additional major challenge to cope with because of the
situation on the currency market where the Swiss franc is
grossly over-valued against the euro. Printing companies
from other parts of Europe are able to offer very low prices
in comparison to Swiss companies. Another challenge I
could mention is that of finding qualified employees to
fill jobs in the specific service sectors in the company.
Because of our broad scope of services and the integrative
approach we employ, we are reliant on people who have
the appropriate training, who are networked thinkers
and who fit in with the company culture at Stämpfli.
How do you plan to solve those challenges?
We have reacted to the serious drop in prices for printing
services by continually improving production processes,
by making very selective use of our modern infrastructure
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nossa organização de vendas. Os contactos comerciais são
mais complexos e exigentes mas quando têm um desfecho
positivo conduzem normalmente a relações de longo prazo
com clientes que procura sobretudo uma relação de parceria.
Face as estas alterações, como vê o futuro da vossa
companhia?
A estratégia de desenvolvimento da Stämpfli tem sido um
processo contínuo. Um número substancial de pessoas
de várias áreas reúne-se regularmente durante o ano
para que o seu feedback seja recolhido. E a sua opinião
sobre o desenvolvimento do negócio é tida em conta no
planeamento estratégico. Estamos muito confiantes de que
vamos assimilar rapidamente as mudanças do mundo das
comunicações, ao mesmo tempo que estas vão acontecendo,
e conseguir dar-lhes resposta através de novos serviços e
modelos de negócio. A diversificação da nossa oferta terá
também um papel preponderante neste caminho.
Que objetivos gostaria de atingir ainda nos
próximos anos?
Os principais passam por expandir as nossas áreas de
serviço, continuando a melhorar as margens, adaptar
progressivamente a estrutura de vendas e alargar a nossa
capacidade de oferecer serviços em todos os setores.
Sendo uma companhia familiar, gerida ainda pela família
do fundador, estamos mais focados no desenvolvimento
sustentável do que propriamente nos resultados de curtoprazo. Isto é demonstrado no interesse da companhia em
investir cada vez mais em conhecimento, inovação e em
novos produtos e serviços.
Como é que a empresa se tornou cliente do grupo
Inapa?
A cooperação entre as duas companhias está intimamente
ligada com a entrada da Inapa na Suíça. Durante décadas,
a Stämpfli foi um fiel cliente da fábrica suíça de papel
Biberist. Nessa época, o papel podia ser comprado
diretamente ao produtor. A partir de 1991 isso deixou de
ser possível e a Biber Papier tornou-se numa companhia
independente, com um alargado leque de produtos.
Ainda assim, mantivemo-nos clientes do papel Biberist
e começámos a ser fornecidos pelo distribuidor Biber
Papier, que, em 1998, foi comprado pelo Grupo Inapa.

and by further automation of steps in production. Above
all we focus on customers who are interested in acquiring
complete, integrated solutions who perceive the added value
obtained through having solutions that interact with various
other communication media rather than just the economic
benefit as such. Of course this places special demands on
our sales organization. Sales contacts are more complex and
demanding, however, when successful lead to long-term
relationships with customers, who regard further mutual
development as a significant component of cooperation.
How do you see the future of the company?
At Stämpfli, strategy development has been implemented
as a permanent process for many years. A substantial
number of people from our various service areas meet at
scheduled intervals throughout the year and their opinions
and estimation of the situation has a major influence on the
planning of further steps in the company’s development. We
are very confident that we will be able to quickly assimilate
the varied changes in the world of communications as they
happen, and evaluate and implement them in new services
and business models. Expansion of our service areas and of
our geographical market is also central to this process.
What goals do you want to achieve in the coming
years?
The main goals are to expand our five main service areas,
continually improve margins, progressively adapt the
sales organization and to expand our ability to deliver
services in all sectors. As a family company run by the
owners we are clearly more focused on the sustainable
development of the company than in achieving just
short-term successes. This is demonstrated in the
company’s willingness to invest strongly in expertise,
innovation, and in new services and products.
How and why did your company become a customer
of Inapa?
The cooperation between both of our companies is closely
coupled to the history of Inapa Switzerland. Over many
decades Stämpfli was a loyal customer buying its paper
from Biberist paper factory. At that time, paper could be
bought directly from the factory. In 1991 sales of paper
from the factory were stopped and Biber Papier became
an independent company with a full range of products.
We remained a major customer of the Biberist paper
factory and were now supplied the same volume through
the paper wholesaler, Biber Papier. In 1998, Biber Papier
was bought by the Inapa Group.
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Como vê esta relação profissional?
Durante esta longa relação é claro que tem havido altos
e baixos. A separação das funções de produção e de
distribuição, como há pouco referi, a compra da Biber
Papier pela Mafipa e posteriormente pelo Grupo Inapa, a
aquisição e integração da Baumgartner Papier e o grande
declínio dos preços nos últimos anos são os eventos que
mais recordo nesta já longa parceria.
Como cliente sentimos algumas variações no serviço.
Mas como mantemos relações cordiais com os nossos
fornecedores conseguimos falar abertamente sobre o que
procuramos e sobre o que pode ser melhorado por forma
reforçar esta cooperação. A relação com a Inapa é baseada
no contato humano e é importante que o nosso ponto de
contato reconheça as nossas necessidades e as enderece.
E durante todos estes anos houve sempre uma equipa
disponível e que nos compreende. A Inapa Suíça é o nosso
maior fornecedor em termos de volume de negócios, o
que quer dizer que a nossa cooperação é variada e intensa.
Outro objetivo comum entre as duas é a otimização de
custos e de processos. Por exemplo, no ano passado
criámos em parceria um projeto de e-procurement, que
tornou possível melhorar o processo de encomendas.
Apenas podemos atingir o sucesso mútuo se estivermos
preparados para otimizar em conjunto a cadeia de valor.

And how do you see this working relationship?
During this long relationship we had ups and downs. The
separation of paper trading from the factory I mentioned
earlier, the takeover of the Biber Papier by Mafipa, and
finally by the Inapa Group, the acquisition and integration
of Baumgartner Papier and the massive decline in prices in
recent years are all events that come to mind.
As a customer, we perceived a few variations in services.
However, because we also maintained good relationships
with our suppliers we were able to speak candidly about
what could be improved to reinforce the partnership. We
regard our cooperation with Inapa as a relationship based
on human contact. It’s important to us that our point of
contact recognizes our needs and takes them seriously.
And over the many years there have always been people
available who understand us. Inapa Switzerland is our
largest supplier in terms of turnover which means the
cooperation is varied and intense. Another mutual goal
is to optimize costs and processes. For example, last year
we jointly established an e-procurement project, which
made it possible for us to transact the ordering process
on a trading facility and to process the corresponding
invoices automatically. We can only achieve mutual
success in our cooperation if we are both prepared to
optimize the value-added chain together.

A Inapa está a comemorar os seus 50 anos de vida.
O que espera para o futuro desta companhia?
O mercado do papel, como já referi, está sujeito a
inúmeros desafios e deverá enfrentar grandes mudanças
nos próximos anos. Um elevado grau de flexibilidade
e capacidade de adaptação são os primeiros requisitos
para um futuro próspero. Com a quebra de volumes, o
desafio maior passa por entrar em novas áreas de negócio.
Acreditamos, porém, que o papel vai continuar a ser usado
para transmitir informação e emoções. As publicações
impressas irão manter a sua posição entre a variedade de
meios de comunicação que existem atualmente.

Inapa is completing 50 years of existence. What do
you expect for the future of this company?
The paper has been subject to major changes and have
had to face substantial challenges for many years. A high
degree of flexibility and the ability to adapt are the first
requirements for a prosperous future. With the decline in
the volumes of paper sold, the challenge arises of getting
into new areas of business. We believe that paper will
continue to be used as a significant bearer of information
and to convey emotions. Printed publications will
maintain their position within the variety of existing
communication media and even among the new ones.
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[INOVAÇÃO / INNOVATION]

PAPEL PREMIUM

NA EUROPA
PREMIUM PAPER IN EUROPE

O Galaxy Keramik é um produto inovador, dirigido
ao segmento premium, que o Grupo acaba de
relançar na Alemanha, França e Suíça, chegando
brevemente a toda a Europa.
Galaxy Keramik is an innovative product directed to the premium
segment, the Group has just relaunched in Germany, France and
Switzerland, and coming soon to the rest of Europe.

A Papier Union, subsidiária alemã do grupo Inapa,
acabou de relançar no mercado mais um produto
inovador da família Galaxy. Trata-se do papel Galaxy
Keramik, um produto que foi reinventado contando com
uma qualidade superior e dotado de características que o
tornam num verdadeiro produto state of the art.

Papier Union, the German subsidiary of Inapa group,
has just relaunched in the market another innovative
product of the Galaxy family. Galaxy Keramik, a product
that has been reinvented relying on superior quality and
endowed with features that make it a true state-of-theart product.
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It is a coated paper, whiter, which allows a better image
printing quality, which can provide even greater opacity
and with environmental certification FSC®. It offers a
smooth finish with a surface that ensures a perfectly
structured and clean printing of high quality photos.
This innovation combines what is best between matte
papers and bright. This brand will be available in several
European countries, in a basis weight range from 90 to
350 g/m2 and also in a HiTec version with a metallic
surface on one side.
É um papel revestido, ainda mais branco, que permite uma
melhor qualidade de impressão de imagem, que consegue
oferecer ainda maior opacidade e com a certificação
ambiental FSC®. Oferece um acabamento suave com uma
superfície que garante uma impressão perfeitamente
estruturada e limpa de fotografias de alta qualidade.
Esta inovação combina o que existe de melhor entre os
papéis mate e os brilhantes. É uma marca que estará
disponível em vários países europeus, em gramagem de
90-350 g/m2, contando também com uma versão HiTec
com uma superfície metalizada num dos lados.
Este papel exclusivo tem utilizações diversas, como
livros ilustrados, brochuras, folhetos, álbuns de fotos,
calendários, cartazes, catálogos, entre muitas outras
finalidades. É usado, sobretudo, por marcas de grande
qualidade e exigência, para as suas produções impressas,
como, por exemplo, na indústria automóvel, nas marcas
de luxo, de moda, lifestyle e design. A grande vantagem
do Galaxi Keramic são os bons resultados ao nível do
seu manuseamento e dobragem, impedindo as fibras de
abrirem pequenas fissuras na sua textura.
Relançamento do novo Galaxi
A campanha de relançamento deste novo produto
iniciou-se em março deste ano, na Alemanha, a que se
seguiram a França e a Suíça. A primeira auscultação do
mercado mostra que houve uma boa receção quer na
Alemanha, quer nas outras geografias. Este produto
premium permite que a Inapa traga para o mercado um
novo produto de valor acrescentado, posicionando-se de
forma destacada no mercado dos papéis revestidos.
A Inapa espera que esta nova marca gere crescimento nos
volumes vendidos durante os próximos anos e que ganhe
a posição de “best in class” entre os clientes europeus.
A nova embalagem, desenhada especificamente para o
Galaxy Keramik, também pretende chamar a atenção
para a marca, destacando-se entre os concorrentes.
A aposta na comunicação e no marketing gerou um
investimento total superior a 150 mil euros, com duas
campanhas previstas: a primeira já começou em fevereiro
e a segunda deverá estar no ar durante o Verão.

This exclusive paper has several uses, such as picture
books, brochures, flyers, photo albums, calendars,
catalogs, among many other purposes. It is used mainly
by prestige brands that require a high quality on their
printed materials, for example, in the automotive
industry, luxury brands, fashion, lifestyle and design.
The great advantage of Galaxi Keramic are the good
results in terms of handling and bending, preventing the
fibers from opening small cracks in its texture.
New Galaxi relaunch
The campaign for the relaunch of this new product began
in March this year in Germany, followed by France and
Switzerland. The first feedback from the market shows
that there was a very good reception of the product. This
premium product allows Inapa to bring to the market a
new added value product, positioning itself prominently
in the market of coated papers.
Inapa expects that this new brand will generate a sales
volume growth over the coming years and position as
the ‘best in class’ among European customers. The new
packaging designed specifically for the Galaxy Keramik,
also intends to draw attention to the brand, standing out
among competitors. The focus on communication and
marketing generated a total investment of more than
150 thousand euros, with two planned campaigns: the
first has already begun in February and the second will
be in the air during the summer.
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[COMUNIDADE ACADÉMICA / ACADEMIC COMMUNITY]

RECRIAR

A ARTE

RECREATE THE ART
Make it Yours foi o tema que levou os alunos de três escolas
de design ibéricas a participar no Calendário Inapa 2015. Este
ano o desafio lançado foi o de criar uma versão muito pessoal
de 12 pinturas mundialmente conhecidas.
Make It Yours was the theme that led the students from three Iberian design schools
to participate once again in the 2015 Inapa Calendar. This year’s challenge led
students to create a personal version of 12 paintings known worldwide.

A Inapa Portugal e a Inapa Espanha realizaram, pelo
segundo ano consecutivo, mais uma edição do seu
Calendário, que este ano teve como mote o desafio Make
It Yours. Este projeto ibérico funde a paixão pelo papel,
a arte da impressão e o génio criativo, resultando na
conceção de um original trabalho com a chancela da marca.
O objetivo da Inapa é criar um ambiente colaborativo de
troca de know-how no qual os designers de amanhã têm
a possibilidade de aprofundar o conhecimento sobre
os diferentes tipos de papéis especiais do portfolio da
Inapa, como forma de valorizar a impressão final do seu
trabalho.

Inapa Portugal and Inapa Spain held for the second
consecutive year, another edition of its Calendar, which
this year had as its motto the challenge Make It Yours.
This project merges the passion for paper, the art of
printing and creative genius, resulting in the design of
an original work with the seal of the brand. Inapa’s goal
is to create a collaborative environment of know-how
exchange in which tomorrow’s designers have the
opportunity to deepen the knowledge about the different
types of specialty papers of Inapa portfolio, enhancing
the final print of their work.
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O Calendário pretende ser uma iniciativa para que os
alunos possam apresentar o seu trabalho de uma maneira
muito profissional e qualificada, através de um produto
que chega às mãos de mais de 6.000 pessoas das artes
gráficas em toda a Península Ibérica. Nesta edição, os
estudantes foram desafiados a criar a sua própria versão
de 12 pinturas mundialmente famosas. Foram envolvidos
no processo de criação, no decorrer de 2014, alunos de três
escolas ibéricas: o IADE Creative University de Lisboa, a
Escola Superior de Desenho de Madrid e a Escola Massana
de Barcelona. As pinturas escolhidas para a representação
são obras emblemáticas de pintores famosos como
Leonardo da Vinci, Claude Monet, Vincent van Gogh,
Frida Kahlo, Gustav Klimt, Munch, Magritte, entre outros.

The Calendar aims to be one initiative on which students
present their work in a very professional and qualified
way, through a product that reaches the hands of more
than 6,000 people in the Graphical Arts industry in
the Iberian Peninsula. In this edition, students were
challenged to create their own version of 12 world
famous paintings. Students from three Iberian schools
were involved in the creation process: IADE Creative
University of Lisbon, Madrid School of Design and the
Massana School of Barcelona. The paintings chosen for
the representation are emblematic works of famous
painters such as Leonardo da Vinci, Claude Monet,
Vincent van Gogh, Frida Kahlo, Gustav Klimt, Munch,
Magritte, among others.

A selecção dos trabalhos foi feita por um conceituado
júri de designers profissionais, que escolheu os que
consideraram de maior qualidade. A capa do calendário
foi impressa em Imagine Silk 350 g/m2 e a contracapa em
Eural Premium 350 g/m2. Nos diferentes trabalhos foram
aplicadas técnicas de impressão distintas com o objetivo
de valorizar o trabalho de design, como a serigrafia,
verniz UV, relevo seco ou estampagem e foram utilizadas
tintas Sun Chemical.

The selection of projects was made by a distinguished
jury of professional designers, who chose the best works.
The calendar cover was printed on Imagine Silk 350 g/m2
and the back cover in Eural Premium 350 g/m2. In the
different projects different printing techniques were
used in order to enhance the design work, such as screen
printing, UV varnish, embossing or stamping, using Sun
Chemical inks.
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Miquel Francisco
(Escola Massana)
O FILHO DO HOMEM
THE SON OF MAN
René Magritte
Bélgica / Belgium

Os desafios das escolas envolvidas
Armando Vilas-Boas, Coordenador do Mestrado em
Design e Cultura Visual e responsável pelo projecto
Calendário Inapa no IADE·U, explica de que forma o
projeto é envolvente para os seus alunos: “os desafios
habitualmente propostos estimulam inteletualmente os
alunos e fazem com que as aulas dedicadas a este projeto
decorram com um entusiasmo acrescido pelo facto de os
alunos estarem a trabalhar para algo que será publicado”.
Esta escola, sedeada em Lisboa, foi convidada a participar
neste desafio na primeira edição, há cerca de dois anos,
havendo de imediato um entendimento mútuo entre
as duas instituições. Armando Villas-Boas revela que a
criatividade desta edição foi, mais uma vez, elevada, já
que a temática é estimulante e o facto de ser um trabalho
impresso em papel de alta qualidade torna-o apelativo.
“Esta é uma excelente iniciativa, no sentido de estimular
a colaboração entre a universidade e as empresas,
proporcionando não só uma oportunidade de os alunos
divulgarem a sua arte como também de o fazerem em
suportes de excelência e num meio prestigiado como é o
calendário Inapa”, refere.
Concha García, responsável pelo projeto na Escola
Superior de Desenho de Madrid considera que esta é uma
experiência motivadora e envolvente para os alunos.
“Como futuros designers gráficos, os suportes em papel
são fundamentais para a formação dos nossos alunos.
Na realidade, a relação entre o setor da indústria gráfica
e do papel e as escolas é ainda distante. Os alunos têm
poucas ocasiões para trabalhar com os meios, suportes
e processos de impressão com a qualidade dos da Inapa.”
Esta docente explica que a escola de Madrid colaborou
pela primeira vez no Calendário de 2014 e desde então
tem mantido esta relação, que foi um afortunado
encontro para a escola e para os seus alunos. “Penso que
conseguimos apresentar trabalhos de muita qualidade”,
refere. Para esta docente, este tipo de iniciativas são
muito positivas, pois fazem a ponte entre estas artes
e as empresas, no mundo profissional onde os alunos
entrarão brevemente.

The challenges of the schools involved
Armando Vilas-Boas, Coordinator of the Master in Design
and Visual Culture and the project leader of Inapa Calendar
at IADE • U, explains how the project engaged his students,
“this challenge intellectually encouraged students and made
the classes dedicated to this project more enthusiastic, by
the fact that students are working for something that will
be published. “ This school, based in Lisbon, was invited to
participate in this challenge in the first edition, about two
years, with an immediate mutual understanding between
the two institutions. Armando Villas-Boas reveals that
the creativity of this issue was once again high, since the
theme is stimulating and the fact that a printed work on
high-quality paper makes it appealing. “This is an excellent
initiative to stimulate collaboration between universities and
businesses, providing not only an opportunity for students
to disclose their art but also to do so in high quality papers
and a prestigious media as the Inapa Calendar “he says.
Concha García, responsible for the project at the Madrid
Design School believes that this is a motivating and engaging
experience for students. “As future graphic designers, paper
media is fundamental to the education of our students.
In fact, the relationship between the graphical and paper
industry sector and schools is still distant. Students have
few occasions to work with the media, supports and printing
processes with the quality of Inapa’s.”
The teacher explains that this school from Madrid
collaborated for the first time in the 2014 Calendar and
since then has maintained this relationship, a fortunate
encounter for both the school and its students. “I think
we had a high quality standard on the work that was
presented by the students”, he says. To this teacher, such
initiatives are very positive because they bridge the gap
between the arts and business, in the professional world
where students will enter very soon.

magazine

[SOM CORPORATIVO / CORPORATE SOUND]

O SOM

DA INAPA
INAPA SOUND

Criar a identidade sonora da marca Inapa foi um desafio
superado. O projeto é inovador – teve por base os próprios
sons da empresa, das suas máquinas e equipamentos – e ainda
envolveu os colaboradores na sua criação.
The creation of the Inapa Sound was an overcome challenge. This innovative project
was based on the company’s own sounds, the machinery and equipment and also
involved the employees in its creation.
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Gravação no armazém / Warehouse sound recording

Não parece haver dúvida alguma em relação à importância
do som. Ouvir determinada música transporta-nos para
vivências passadas, para locais onde gostaríamos de voltar.
O movimento chill out, por exemplo, usa sons relaxantes,
como o da água a correr, pássaros a chilrear, entre muitos
outros, para conduzir a nossa mente à calmaria de jardins
floridos ou de praias paradisíacas. Tal como o logótipo,
a cor ou um padrão fazem parte do universo visual da
marca, o som é também uma parte essencial da identidade
das organizações. Alguns dos sons mais poderosos do
mundo são de grandes multinacionais, como é o caso da
Intel, BMW, McDonald’s ou National Geographic.
O universo Inapa está prestes a entrar nesta liga
dos grandes com o recente lançamento do seu som
corporativo. Pretende-se ter uma identidade sonora
que crie um nova layer sensorial na comunicação
da marca. A atividade da Inapa está muito ligada a
estímulos sensoriais – texturas e cheiros – e o som
tinha necessariamente de fazer parte dela. Para criar
esse som foi necessário começar por analisar o ADN da
marca Inapa e os valores que se pretendiam transmitir,
tendo sido um trabalho conjunto, realizado entre as
várias geografias onde o Grupo está presente. Relação
de proximidade com o cliente, compromisso, excelência,
liderança e sustentabilidade são alguns dos valores
transferidos para a identidade sonora.
A realização do trabalho foi entregue à Indigo Studios,
liderada por Manuel Faria, músico experiente (foi
teclista do grupo português Trovante), produtor e um
dos destacados membros nacionais da Audio Branding
Academy. O ponto de partida foram os sons do dia-a-dia

There seems to be no doubt about the importance of
sound. Listening a song can take us to former experiences,
to places where we would like to come back. Chill out, for
example, uses smooth sounds, such as running water,
birds singing, among many others, to lead our mind to
calm flower gardens or pristine beaches. As the logo,
color or graphic patterns are part of the visual universe
of the brand, the sound is also an essential part of the
identity of organizations. Some of the most powerful
sounds of the world are from large multinationals, such
as Intel, BMW, McDonald’s or National Geographic.
The Inapa universe is about to enter in this league with
the recent launch of its corporate sound. The aim is to
have a sound identity to create a new sensorial layer
in brand communication. Inapa business is linked to
sensory stimulus – textures and smells – and the sound
had necessarily to be part of it. To create this sound
he had first to analyze the DNA of Inapa brand and
the values that we intended to convey. This was a joint
work carried out between the various countries where
the Group operates. Customer intimacy, commitment,
excellence, leadership and sustainability were some of
the values that were transferred to the sonic identity.
The execution of the work was handed over to Indigo
Studios, led by Manuel Faria. The starting point were
the sounds of the day-to-day Inapa: “we recorded dozens
of sounds coming from the machinery and equipment.
Then, to record the company’s DNA in greater depth, we
challenge some employees to participate in this creation,
lending their voices and instrumental talent. We had in
the studio a fantastic group of Inapa people who sang,
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Making-of do Som Inapa
Making-of video of the
Inapa Sound

Gravação de vozes / Voice recording

da Inapa: “gravámos dezenas de sons oriundos das
máquinas e equipamentos. Depois, para que o ADN da
empresa ficasse registado com maior profundidade,
desafiámos alguns colaboradores participar nesta criação
emprestando a sua voz e o talento instrumental. Tivemos
em estúdio um grupo fantástico de pessoas Inapa que
cantaram, tocaram guitarra elétrica e bateria digital,
usando os sons do armazém para criar padrões rítmicos”,
explica Manuel Faria. Para que esta música fosse
transversal a todos os países, não tem letra, pois implicaria
a escolha de uma língua. Assim optou-se por vocalizações,
feitas em estúdio, pelos próprios colaboradores.

played electric guitar and digital drums, using only the
sounds of the warehouse to create rhythmic patterns”,
explains Manuel Faria. To have a cross-border music,
it has no lyrics, because it would imply to choose one
language. Therefore, we opted for vocalizations made in
the studio, by the employees themselves.

“Esta ideia da Inapa é extremamente inovadora. Embora
estejamos habituados a construir brand songs para as
marcas, é normalmente um trabalho que se faz de fora
para dentro e muitas vezes, sem se conhecer bem a marca
e os seus valores. Neste caso, o que procurámos foi a
sonoridade da Inapa usando sons originais captados na
empresa e a colaboração dos seus funcionários, tornando
o final um todo muito mais autêntico e significativo”,
comenta Manuel Faria. E o resultado final agradou a

“This idea of Inapa is extremely innovative. Although we
are used to build brand songs, usually this is done from
the outside and often without knowing very well the
brand and its values. In this case, we tried to build the
Inapa sound using original sounds from the company and
the collaboration of its employees, making the end result
a whole lot more authentic and meaningful, “comments
Manuel Faria. The result pleased all participants. “I love
the output. In the beginning, I did not know how it

Gravação de equipamentos de embalagem / Recording packaging equipments

action

todos os participantes. “Gosto muito do resultado final.
No início, não sabia qual seria, porque tenho o cuidado
de manter a mente aberta durante todo o processo.
Mas soube que ia correr bem desde que pus os pés no
armazém pela primeira vez. Há duas maneiras de ver este
trabalho: podemos trabalhar para as pessoas ou com as
pessoas. É sempre muito agradável quando optamos pela
segunda forma. A vinda dos colaboradores a estúdio foi
uma festa”, recorda, orgulhoso, Manuel Faria.

Manuel Faria tem uma vasta experiência
de criação e produção musical – como
pianista e fundador da banda Trovante
e produtor de artistas portugueses
como Sérgio Godinho, Mafalda Veiga,
Filhos da Madrugada, Entre-Aspas,
entre outros. Em 1995 fundou a Indigo,
trabalhando em diferentes projetos no
setor de publicidade e cinema. A Indigo
foi considerada por 11 vezes (2003-2014)
a melhor empresa de pós-produção de
audio em Portugal, ganhou dois Leões
de Ouro em Cannes em 2006 e medalhas
de prata e bronze em Design de Som no
Festival Internacional de Publicidade de
Londres, em 2011. É membro da Audio
Branding Academy, uma instituição para
promover globalmente um uso sofisticado
e responsável de som e silêncio no âmbito
dos esforços de branding.

would look like, because I want to keep an open mind
throughout the process. Nevertheless, I knew it would
be a success after I went to warehouse for the first time.
There are two ways to see this work: we work for people
or with people. It is always better when we can do the
second one. The studio recording with the employees was
truly a celebration”, recalls proudly Manuel Faria.

Manuel Faria has already a broad
range of experience in music creation
and production – pianist and founder
of the band Trovante and producer
of Portuguese artists such as Sérgio
Godinho, Mafalda Veiga, Filhos da
Madrugada, Entre-Aspas, among others.
In 1995 he founded Indigo, working on
different projects in the advertising
and cinema industry. Indigo has been
considered for 11 times (2003-2014) the
best audio postproduction company
in Portugal, has won 2 Gold Lions at
Cannes in 2006 and Silver and Bronze
awards in Sound Design at the London
International Advertising Festival in
2011. He is a member of the Audio
Branding Academy, an institution to
globally promote a sophisticated and
responsible use of sound and silence
within branding efforts.

Manuel Faria
©Inácio Ludgero
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[PRESENÇA EM FEIRAS / PRESENCE IN FAIRS]

INSPIRAR O NEGÓCIO

NAS MAIORES FEIRAS
DO MUNDO
INSPIRE THE BUSINESS ON THE LARGEST
FAIRS IN THE WORLD

Participar em certames mundiais abre os horizontes,
inspira negócios e ajuda a divulgar as empresas participantes.
A Inapa esteve presente na Interpack e na Graphispag.
Participating in world exhibitions opens possibilities, inspires business and helps to
promote the participating companies. Inapa was present at Interpack and Graphispag.

Interpack – Inapa Packaging
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O Grupo Inapa tem marcado presença assídua em feiras
internacionais de referência como forma de divulgação do
seu portefólio de produtos e de ficar, também, a par das
últimas novidades do mercado. Em 2014 esteve presente
na Interpack, a maior feira mundial dedicada à indústria
da embalagem, que acontece de três em três anos em
Dusseldorf, na Alemanha.
A edição do ano passado envolveu cerca de 2.700 expositores de todo o mundo e recebeu mais de 175 mil
visitantes que percorreram os 19 pavilhões que fazem
parte do recinto. A afluência foi tão grande que esgotou
completamente, sendo que os stands de alguns expositores
atingiram o limite da sua capacidade. Prova de que a feira
é procurada pelos maiores profissionais do mundo nesta
área. Grande parte das empresas participantes – cerca de
75% – tem origem noutros países, que não a Alemanha,
atraídas pelas boas hipóteses de fazer negócio naquele
país. “A Interpack reafirma, assim, a fama enquanto maior
feira mundial do setor de embalagem”, disse a propósito
Friedbert Klefenz, presidente do conselho de expositores
da Interpack 2014 e presidente do conselho do grupo de
tecnologia da Bosch Packaging Technology.
A edição do ano passado da Interpack bateu ainda o
seu próprio recorde ao atingir uma quota de 66% de
visitantes estrangeiros, num total de 120 nacionalidades.
Os temas mais determinantes deste certame foram a
eficiência de recursos em máquinas e sistemas, o material
de embalagens, a qualidade e a segurança para garantir
produtos finais perfeitos e invioláveis, especialmente em
áreas sensíveis como a alimentar, bebidas e farmacêutica,
tanto como a diversidade e flexibilidade para uma oferta
cada vez mais ampla de produtos. A inovação foi presença
assídua em todos os pavilhões da feira.
Segundo Michael Potthoff, responsável da Inapa
Packaging na Alemanha, “nos últimos 50 anos, a
Interpack tornou-se na exposição mais importante do
mundo para o setor, atraindo mais de 2.500 expositores,
vindos de 60 países, com uma distribuição de 21% para
a industria alimentar, seguida da farmacêutica, com 9%
e a de engenharia e mecânica, com 8%”. Esta foi a oitava
participação da empresa enquanto expositor sendo “mais
uma vez um grande êxito”. O stand da Inapa Packaging
focou-se no produto Stop Gliss, que consiste em folhas
anti-derrapantes próprias para acondicionar mercadoria
em paletes. “A agradável atmosfera criada convidou os
visitantes a parar e conhecer o produto, a discutir as
características do mesmo e a marcar reuniões de negócio
posteriores. Foram conseguidos mais de 90 contatos de
potenciais clientes, e cerca de 13 deles já se tornaram
compradores”, refere a propósito este responsável.

Inapa Group is a constant presence in international
reference fairs, as a means of promoting its product
portfolio and be updated with the latest news in the
industry. In 2014, it was present at Interpack, the world’s
largest trade show dedicated to the packaging industry,
which happens every three years in Dusseldorf, Germany.
Last year’s edition had around 2,700 exhibitors from
around the world and received more than 175,000
visitors, who visited the 19 pavilions of the event.
The result was so great that completely exceeded the
expectations, with some stands reaching the limit of
its capacity. It’s the proof that the fair is wanted by the
world’s top professionals on this area. Many of the
participating companies – about 75% – came from other
countries other than Germany, attracted by the chance of
doing business in this country. “Interpack is considered
the largest world fair of the packaging industry,” said the
purpose Friedbert Klefenz, chairman of the exhibitors
at Interpack 2014 and chairman of the Bosch Packaging
Technology group.
Last year’s edition of Interpack beat its own record,
reaching a market share of 66% of foreign visitors,
having 120 nationalities. The most important themes
of this event were the efficiency of resources in
machinery and systems, packaging materials, quality
and security to ensure perfect and inviolable products,
especially in sensitive areas such as food, beverages and
pharmaceuticals, and the diversity and flexibility to
offer wider range of products. Innovation was a constant
presence in all the pavilions of the fair.
According to Michael Potthoff, CEO of Inapa Packaging
in Germany, “in the last 50 years, Interpack has become
the most important exhibition in the world for the sector,
attracting more than 2,500 exhibitors coming from
60 countries, with a distribution of 21% for the food
industry, followed by pharmaceuticals with 9% and the
engineering and mechanics with 8%. This was the eighth
company’s participation as exhibitor being “once again
a great success.” The stand of Inapa Packaging focused
on the product Stop’Gliss, anti-slip sheets for packaging
goods on pallets. “The pleasant atmosphere that was
created invited visitors to stop and know the product, to
discuss its characteristics and be able to achieve further
business meetings. More than 90 contacts of potential
customers were achieved and about 13 of them have
already become buyers”, says the head of the company.
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Graphispag em 2015
Já em março deste ano, a Inapa participou num outro
importante certame para o setor do papel: a Graphispag,
Visual and Printing Solutions 2015, em Barcelona. A Inapa
Espanha participou nesta que é a 13ª edição do certame,
em colaboração com a ERA – Associação Espanhola de
Reprografia. Aqui foi possível mostrar as oportunidades
e os potenciais negócios que podem surgir se aliarmos
a imagem e a impressão digital. No stand conjunto os
clientes puderam testar a qualidade de impressão dos
papéis digitais da Inapa, Fine Papers e outros papéis (como
o Experia Digi ou o Lumi digital), fazendo impressões
em máquinas Ricoh. Como a Inapa Espanha ampliou
recentemente a sua gama de produtos para a comunicação
visual, a Feira foi aproveitada para oferecer aos visitantes
o novo catálogo com mais de 70 amostras de materiais
rígidos, como cartão pluma, PVC espumado, cartão ninho
de abelha; materiais flexíveis, como vinis de impressão,
lonas, têxteis; e materiais específicos para tintas de água.
A Graphispag reúne profissionais de todo no mundo na
área da impressão gráfica. No espaço Print All Experience,
a exposição recriou uma casa, uma loja e um bar repletos
de inovadores produtos impressos. Abrir a mente,
inspirar novas ideias de negócio e experimentar tudo o
que é possível imprimir, foi o objetivo da organização.
Esta foi a grande novidade da exposição e, decerto a
mais apreciada, onde mais de uma centena de aplicações
e suportes de impressão fizeram parte dos três cenários
recriados em cerca de 600 metros quadrados. Também
aqui se incluem amostras de impressão 3D, sendo
possível imprimir paredes, móveis, têxteis do lar e até
eletrodomésticos. “Print All Experience é uma fórmula de
exposição disruptiva que pretende despertar os sentidos
e inspirar ideias de impressão aos profissionais gráficos
e também aos visitantes de novos setores de aplicações
de comunicação gráfica”, disse o diretor da Graphispag,
Alexis Planas.
O certame reuniu 180 expositores, que representam
no seu conjunto cerca de 400 marcas de equipamento e
tecnologia de impressão, suportes, materiais, ferramentas
de desenho e gestão, entre muitos outros.
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Graphispag in 2015
In March of this year, Inapa participated in another
important event for the paper industry: Graphispag,
Visual and Printing Solutions 2015 in Barcelona. Inapa
Spain participated in the 13th edition of the event, in
collaboration with ERA – the Spanish Reprographic
Association. Here it was possible to show the opportunities
and potential businesses that may arise if we combine
image with digital printing. In the stand customers could
test the print quality of Inapa digital papers, Fine Papers
and other papers (such as Experia Digi or Lumi digital),
printing the jobs in Ricoh machines. As Inapa Spain
has recently expanded its range of products to visual
communication, the Fair was used to offer visitors the
new catalog with more than 70 samples of hard materials
such as lightweight cardboard, PVC foam, honeycomb
paperboard, flexible materials, like vinyl, canvas, textiles,
and specific materials for water paints.
Graphispag brings together professionals from all over the
world in the graphic printing area. In the space “Print All
Experience”, it was recreated a house, a shop and a bar full
of innovative printed products. Open the mind, inspire
new business ideas and experience all that you can print,
was the goal of the organization. This was the great novelty
of the exhibition and certainly the most appreciated,
where more than a hundred applications and print
media were part of the three scenarios recreated in about
600 square meters. Also included here are 3D printing
samples, being possible to print walls, furniture, textiles
and even household appliances. “Print All Experience is
a breakthrough formula that tries to wake up the senses
and inspire printing ideas to graphic professionals and
visitors from new graphic communication applications
sectors,” said the director of Graphispag, Alexis Planas.
The event brought together 180 exhibitors, which together
account for about 400 brands of printing equipment and
technology, media, materials, design and management
tools, among many others.
Interpack

© Paulo Alexandre Coelho. Diário Económico

INSPIRAR O FUTURO
INSPIRE THE FUTURE

context

José Félix Morgado – CEO Inapa
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[JOSÉ FÉLIX MORGADO]

VISÃO:

CRESCIMENTO,
DIVERSIFICAÇÃO
E LIDERANÇA
VISION: GROWTH, DIVERSIFICATION
AND LEADERSHIP
A Inapa vai manter o seu caminho de crescimento
e, sobretudo, de sustentabilidade assente em três pilares
fundamentais, descritos no seu plano estratégico de
médio/longo prazo, a Agenda 2020.
Inapa will maintain its growth and sustainability path, based on three main
pillars, described in the medium/long term strategic plan, Agenda 2020.
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Armazém em Leganés – Espanha / Warehouse in Leganés – Spain

José Félix Morgado, CEO do Grupo Inapa, revela, em
entrevista, quais os objetivos estratégicos que pretende
para a multinacional de origem portuguesa. Prestes
a comemorar os seus 50 anos, a empresa prepara já o
futuro, assegurando o reforço da autonomia financeira e
o crescimento do grupo sustentado na diversificação da
oferta, na liderança nas geografias onde já está presente e
no crescimento por aquisição em mercados emergentes.

José Félix Morgado, Inapa CEO, in an interview, reveals
the strategic goals of the Portuguese multinational
company. Completing its 50 anniversary, the company
is already preparing the future, assuring a strong
financial autonomy and a sustained growth through the
diversification of the offer, through the leadership in
the geographies it operates and through acquisitions in
emerging markets.

A Inapa comemora este ano o seu quinquagésimo
aniversário. Apesar de trilhar já um caminho
sólido e sustentável, como conseguir que o Grupo
comemore outros tantos?
Em primeiro lugar, tendo a certeza que vamos comemorar
os próximos 50. A Inapa, neste longo caminho que já
percorreu, tem assegurada a sua sustentabilidade e
perenidade. Este Grupo é hoje muito diferente do grupo
inicial sendo atualmente uma referência no setor europeu
de distribuição de papel. A Inapa é a única multinacional
portuguesa neste setor de atividade. Há outras empresas
relevantes, é certo, mas esta é a única que tem uma
presença verdadeiramente multinacional, pois só faz 5%
do seu volume de negócios em Portugal. É um grupo que
está presente na Europa, em África e até na Ásia, pois uma
parte das nossas operações na Turquia são desenvolvidas
no continente asiático. Como conseguir que a empresa
comemore outros tantos? Temos pois uma visão de
multinacional, refletida na nossa Agenda 2020, e que está
assente em três importantes pilares: no crescimento, na
diversificação e na liderança. Isto a par da necessidade
que sentimos em reforçar a nossa estrutura financeira.
Portanto, a comemoração dos próximos 50 anos será
suportada nestes três pilares e cimentada pelo espírito de
trabalho de equipa e esforço comum que fazemos em prol
do grupo, em todas as geografias onde estamos presentes.

Inapa celebrates this year its fiftieth anniversary.
Although it made over the last years a solid and
sustainable path, how do you plan to celebrate the
next 50 years?
We need to make sure that we will celebrate more
50 years. On the long road that has made, Inapa has
ensured its sustainability and longevity. The Group is now
very different from the initial company, currently being
a reference in the European paper merchant business.
Inapa is the only Portuguese multinational in this sector.
There are other relevant companies, of course, but it is
the only one that has a truly multinational presence,
only making 5% of its turnover in Portugal. It is a Group
that is present in Europe, Africa and even in Asia, as a
part of our operations in Turkey are developed in Asia.
How can the company celebrate additional 50 years?
We have a multinational vision, reflected in our Agenda
2020, and it is based on three important pillars: growth,
diversification and leadership. These goals should also be
combined with the need we have to further strengthen
our financial structure. Therefore, the celebration of the
next 50 years will be supported in these three pillars,
cemented by the teamwork spirit in all geographies
where we operate.
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A Agenda 2020 é o plano estratégico do grupo. Em
traços gerais, em que consiste este plano?
A Agenda 2020 reflete a nossa visão para o futuro.
Este plano estratégico de médio prazo assenta, por um
lado, em crescimento, não obstante o nosso setor ter
conhecido alguns decréscimos no passado recente – no
nosso caso ligado a fatores macroeconómicos e fatores
chave dos negócios – e na diversificação. Queremos
crescer expandindo-nos geograficamente e reforçando
a nossa presença nos negócios complementares. Este
plano definido em 2013 assume como um dos vetores
de crescimento a entrada em mercados emergentes com
potencial de crescimento e rentabilidade. Definimos que,
até essa data (2020), entraríamos em dois mercados:
concretizámos já um, a Turquia e entraremos em mais um
mercado que como é óbvio depende das oportunidades.
Em relação à diversificação, vamos aumentar os
nossos negócios na área de não papel, como é o caso
da embalagem e da comunicação visual. Temos vindo a
crescer significativamente nestes dois segmentos, que
representam hoje já cerca de 13% do volume de negócios,
e quase 25% do resultado operacional. São importantes
porque têm já uma rentabilidade potencial superior à
do papel que permite melhorar a nossa performance,
reforçando o binómio crescimento e diversificação. Há
ainda um outro fator importante, que não podemos
descurar, que é a liderança. Temos uma posição de
liderança nos mercados onde operamos e o nosso
objectivo é consolidar essas posições. O último pilar da
Agenda 2020 é o reforço da autonomia financeira, por um
lado através da redução de dívida – temos vindo a reduzila ano após ano – e através de uma melhor estruturação
da dívida de longo e médio prazo, adequando-a à
capacidade de libertação de fundos do grupo o que já em
2014 foi concretizado. Com efeito, 60% da nossa dívida
tem já uma maturidade de médio e longo prazo.
A atual conjuntura não tem sido favorável à
atividade de empresas de variados setores. O do
papel, em particular, tem sofrido com o decréscimo
da procura com origem, por exemplo, na redução
das atividades publicitárias, da impressão e
circulação dos órgãos de comunicação impressos,
entre muitas outras. O que tem feito a empresa
para contrariar essa tendência negativa?
Houve, sim, um decréscimo do consumo do papel, mas
convém esclarecer que a Inapa atua no segmento de
printing & writing, e não no segmento de papel de jornais
e revistas. Nesse segmento de papel, a procura decresceu
mais por razões macroeconómicas que bem conhecemos
do que por alteração dos padrões de consumo. Na
realidade, o consumo de papel não está a crescer, mas
mais recentemente evidenciou já alguma estabilidade.
Quero com isto dizer que o papel não vai desaparecer,
estando em curso um natural ajustamento entre a oferta
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Agenda 2020 is the strategic plan of the Group. In
general, what is this plan?
Agenda 2020 reflects our vision for the future. This
medium-term strategic plan is based on one hand in
growing, despite the sector decrease in the recent past
– in our case linked to macroeconomic factors and key
business factors – , and diversification. We want to
grow geographically expanding and strengthening our
presence in complementary businesses. This plan defined
in 2013, assumes as one of the growth drivers the entry
into emerging markets with growth and profitability
potential. We defined that by that date (2020), we would
enter into two new markets: we are already in Turkey
since 2013, so we plan to enter in one more market,
but that obviously depends on the opportunities.
Regarding diversification, our business will grow in
non-paper business, namely in packaging and visual
communication. We have been growing significantly in
these two segments, which represent today about 13%
of turnover and almost 25% of operational results. Those
businesses are important because they already have a
higher return potential compared with the paper and
allow us to improve our performance, reinforcing the
binomial growth and diversification. There is another
important factor that we should considered as well, the
leadership. We have leading positions in the markets we
operate and our aim is to consolidate these positions.
Finally, the last pillar of Agenda 2020 is to strengthen
the financial autonomy, through debt reduction, we have
to reduce it year after year, and achieve a better structure
of long and medium term debt, adapting it to the group’s
capacity of funds release.
The current context has not been favorable to the
activity of various sectors. Paper, in particular,
has suffered from the fall in demand arising, for
example, from reducing advertising activities,
printing and circulation of printed media, among
many others. What has the company made to
counter this negative trend?
Yes, there was a decrease on paper consumption, but it
should be clarified that Inapa operates in the printing &
writing segment, not in the newspapers and magazines
sector. In our segment demand has fallen mostly due
to well known macroeconomic reasons rather than
by changing consumption patterns. In fact, paper
consumption is not growing, but more recently has
showed some stability. This means that paper is not going
to disappear, and supply and demand are experiencing a
natural adjustment. This being a mature market, we have
to focus our strategy on two important realities. One is
meeting our customers’ needs, this is perhaps the most
important factor. We are achieving it with an integrated
offer of paper and all the other products. Cross-selling
already has a significant weight in the Group. The second
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e a procura. Sendo este um mercado maduro, temos de
focar a nossa estratégia em duas realidades importantes.
Uma delas é correspondermos às necessidades dos
nossos clientes e este é talvez o fator mais importante.
E temos vindo a fazê-lo através de uma oferta integrada,
não só de papel, mas de todos os outros produtos.
Além disso, o cross-selling tem já um peso relevante no
grupo. A segunda é a prioridade do crescimento nas
áreas não papel, como já referi, que permitem melhorar
a rentabilidade e a eficiência dos nossos recursos com
simultânea pro-atividade da nossa política comercial, da
nossa organização interna, buscando sempre a excelência
e a geração de valor. Esta é a única maneira de responder
aos desafios do mercado. Todos os mercados hoje em dia
são muito exigentes, com muita pressão. O nosso não é
diferente. Temos é de ter uma estratégia adequada para
lhes fazer face.
De que forma as alterações legislativas na Europa
prejudicam a vossa atividade? E em que consistem
concretamente essas alterações propostas?
Por decisão da Comunidade Europeia há uma decisão
sobre um conjunto de medidas anti-dumping e que são
aplicadas aos fabricantes de origem asiática de coated
woodfree. Estas medidas visam defender a indústria
europeia. Para a Inapa e para os distribuidores europeus
essas limitações, que expiram em 2016, não terão grande
impacto. O que teremos de fazer é comprar nas melhores
condições e servir os nossos clientes o melhor possível.
O levantamento dessas proteções ao sector industrial
europeu do papel não vai alterar a nossa abordagem ao
mercado. Não é um risco acrescido, antes pelo contrário.
Os desafios trazem oportunidades e temos é de olhar
para elas.

Distribuição na Alemanha / Distribution in Germany

 entro de serviços partilhados em Sintra – Portugal
C
Shared services center in Sintra – Portugal

is the priority of growth in non-paper business, as I
mentioned, that allow us to improve the profitability and
efficiency of resources, and simultaneously be pro-active
in our commercial policy and internal organization,
always striving for excellence and value creation. This is
the only way to respond to market challenges. All markets
today are very demanding, with a lot of pressure. Ours is
no different. We need to have an appropriate strategy to
address them.
In what way legal European changes have damaged
your activity? What are the concrete adjustments
that the changes introduce?
By decision of the European Community a set of antidumping measures were introduce that are applicable to
Asian manufacturers of coated woodfree. These measures
aim to defend the European industry. For Inapa and
European merchants such limitations, which expire in
2016, did not have much impact. What we have to do
is to buy in the best conditions and serve our customers
in the best possible way. The end of the protection to
the European industry will not change our approach to
the market. It does not represent a higher risk, on the
contrary. Challenges bring opportunities and we have to
look at them.
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Armazém em Regensdorf – Suíça / Warehouse in Regensdorg – Switzerland

E que oportunidades vê nesta alteração legislativa?
As oportunidades que vejo relacionam-se com o
reposicionamento do sector europeu da produção de
papel. Sempre que há mais players há mais eficiência no
mercado. Espero que isso seja um desafio positivo em
todos os setores envolvidos, quer para a produção, quer
para a distribuição, quer até para os clientes da área
gráfica.
Como pretende a Inapa manter a sua posição de
liderança nos mercados em que opera? Há planos
para novas aquisições ou para crescimento orgânico
nos próximos anos?
As posições de liderança nos mercados onde estamos têm
de ser asseguradas através da correspondência do serviço
às necessidades dos clientes, porque é para eles que
trabalhamos. É essa parceria que, com a nossa experiência
e know-how, nos permite gerar valor. No que se refere
ao crescimento através de aquisições, temos um plano
estratégico ambicioso e estamos permanentemente no
mercado à procura de oportunidades que nos permitam
a sua execução. Concretizámos já metas importantes
e estamos ainda a analisar outras oportunidades de
negócio, não só para o papel, mas também nos outros
negócios onde estamos presentes.

What opportunities do you foresee in these
changes?
I see an opportunity to reposition the European paper
production. When you have more players there is more
efficiency in the market. I hope that this will be a positive
challenge to all sectors involved, for production, for
distribution and for the customers in the graphic sector.
How do you see Inapa maintaining its leadership
position on its markets? Are there plans for new
acquisitions or organic growth in the coming
years?
The leading position has to be ensured by matching the
service to the customer needs, because it is for them that
we work. It is this partnership, with our experience and
know-how, that allows us to create value. Concerning
growth through acquisitions, we have an ambitious
strategic plan and we are constantly in the market
looking for opportunities that allow us to implement
them. We accomplish important goals already and we are
still considering other business opportunities, not only
for paper, but also in the other businesses we have.
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Quais os valores que a empresa não abdica e que são
fundamentais para a sua sustentabilidade?
A cultura da Inapa assenta no trabalho de equipa e na
pro-atividade. Este coletivo trabalha dia a dia para gerar
valor para o grupo e para os stakeholders (acionistas,
clientes, fornecedores e colaboradores). Este é um valor
do qual nós não abdicamos e que já faz parte do nosso
ADN. Por outro lado, é também importante o grau de
compromisso que temos com os nossos clientes e com
os nossos fornecedores pois sem eles nada conseguimos.
A equipa Inapa trabalha em conjunto com os seus
clientes e fornecedores na busca da geração de valor que
possa ser partilhado por todos e que vise a melhoria da
rentabilidade. Estes dois temas, a eficiência e a busca da
excelência, estão muito enraizados na nossa cultura.
O que esperar então para o futuro da Inapa?
Espero, em primeiro lugar, o crescimento e a sua
diversificação, que embora já esteja em curso, se tem
vindo a acentuar. Espero que a Inapa continue nesta
tendência positiva, que se mantenha como uma
multinacional portuguesa de referência no setor da pasta
e do papel e se assuma uma posição de referência no
mercado Europeu da embalagem e comunicação visual.

What are the values that the company does not
give up and that are critical to its sustainability?
Inapa’s culture is based on teamwork and pro-activity.
Our team works daily to create value for the Group and for
the stakeholders (shareholders, customers, suppliers and
employees). This is a core value that we do not abdicate
and is already part of our DNA. On the other hand, it is
also important our commitment to our customers and
suppliers without whom nothing could be done. Inapa
team works closely with its customers and suppliers in
the pursuit of value creation shared by all and improving
profitability. These two issues, the efficiency and the
pursuit of excellence, are deeply rooted in our culture.
What do you expect for Inapa’s future?
First, growth and diversification, despite the progress, we
have been speeding up. I hope Inapa continues with this
positive trend, remaining a Portuguese multinational
that is a reference in the pulp and paper sector and
assumes a reference position in the European market for
packaging and visual communication.

Showroom de comunicação visual na Alemanha / Visual communication showroom in Germany
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A QUARTA

REVOLUÇÃO INDUSTRIAL
THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION
Fábricas inteligentes em que trabalhadores, máquinas,
produtos e matérias-primas comunicam ao longo de
todo o processo são já uma realidade. As tecnologias
de informação e de comunicação estão a dominar os
modelos de negócios industriais do futuro.
Smart factories, where workers, machinery products and raw materials
communicate throughout the process, are already a reality. Information and
communication technologies are dominating the industrial models of the future
business.

A primeira revolução industrial aconteceu há mais de
250 anos, após as melhorias de James Watt na máquina
a vapor, e a segunda com a introdução das linhas de
montagem por Henry Ford no início do século XX.
A terceira prende-se com a introdução dos computadores
e robots nas fábricas, a partir da década de 70.

The first industrial revolution took place more than
250 years after James Watt’s improvements in steam
engine, and the second with the introduction of the
assembly line by Henry Ford in the early twentieth
century. The third relates to the introduction of
computers and robots in factories, from the 70’s.

E a quarta, será que já chegou? Há anos que a interligação
entre o mundo real e o digital é já uma realidade.
Usamos smartphones para descobrir, em tempo real, se
o nosso transporte está atrasado, conseguimos saber
onde pára uma nossa encomenda e ainda conseguimos
remotamente ligar o microondas e ter o jantar pronto
quando chegamos. Este aumento de redes e dispositivos
de acesso afeta não só as nossas vidas pessoais, como
também toda a indústria.

And the fourth, are we there yet? For years, the
interconnection between the real world and the digital
is already a reality. We use smartphones to discover, in
real time, if our transport is delayed, and at home we can
check where our order is, or we can remotely turn on the
microwave and have the dinner ready when we get home.
This increase in networks and access devices not only
affects our personal lives, but also the entire industry.

Os especialistas nesta área dizem que a quarta revolução
industrial está já em marcha, tendo como ponto de
partida o projeto Industry 4.0, criado em 2012 pelo
Governo alemão. Trata-se de um plano estratégico
high-tech para promover a computação de indústrias
tradicionais, como é o caso da têxtil. A ideia é tornar as
fábricas inteligentes, fazendo com que trabalhadores,

Experts in this field say that the fourth industrial
revolution is already underway, taking as its starting point
the Industry 4.0 project created in 2012 by the German
Government. This is a high-tech strategic plan to promote
computing traditional industries, such as textile. The idea
is to make intelligent plants, causing workers, machinery,
products and raw materials communicate with each other
on the assembly lines and throughout the process. Units
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máquinas, produtos e matérias-primas comuniquem
entre si nas linhas de montagem e ao longo de todo o
processo. Unidades situadas em diferentes locais vão estar
também ligadas em rede para que troquem informações
de forma instantânea sobre compras, stocks, consumo,
etc. As tecnologias de informação e de comunicação irão
dominar os modelos de negócio industriais do futuro.

INSPIRAR O FUTURO
INSPIRE THE FUTURE

As palavras-chave desta nova indústria, que se está a
alargar ao mundo inteiro, são a adaptabilidade, eficiência
e integração, tendo como base tecnológica sistemas
ciber-físicos e o conceito de “internet das coisas”, que
liga os objetos de um modo sensorial. Ou seja, as novas
fábricas vão estar repletas de sensores que estarão
sempre envolvidos em cada fase do processo produtivo,
sistemas de controlo industrial cada vez mais complexos
e minuciosos e tecnologias de rádio-frequência que
interligarão os módulos através de redes wireless.
A importância de desenvolver a indústria
Pode com isto parecer que a ideia é reduzir o número
de postos de trabalho, mas as entidades europeias
acreditam que este processo de modernização levará
a uma estabilidade do emprego. Segundo a consultora
internacional Roland Berger, a indústria tem atualmente
um papel central na economia europeia, representando
15% do valor acrescentado em termos económicos, o que
compara com os 12% registados nos Estados Unidos.
Por isso, a atividade industrial representa uma alavanca
para o desenvolvimento da investigação, da inovação, da
produtividade, das exportações e da criação de emprego.
“O fantasma da desindustrialização na Europa tem
levado os Governos Europeus e a Comissão Europeia a
equacionar a necessidade de refletir sobre o futuro da
indústria e a definir planos de acção”, escreve a consultora
no estudo Industry 4.0, The New Industrial Revolution.
Segundo a investigação da consultora, no início da década
de 90, do século XX, cerca de 60% da atividade industrial
resultava de apenas seis economias: Estados Unidos,
Japão, Alemanha, Itália, Reino Unido e França. Esta
distribuição sofreu uma profunda alteração nos últimos
20 anos com países como a China e o Brasil a aumentarem
o emprego no setor industrial. No mesmo período,
a Alemanha reduziu o emprego nesse setor em 8%,
enquanto a França reduziu em 20% e o Reino Unido
em 29%. A nova revolução industrial na Europa está já
em curso, pelo que todos os países terão de promover o
ajustamento das suas estratégias de desenvolvimento
industrial. Este processo não pode passar apenas pela
imitação dos modelos atuais de sucesso, como o alemão,
o sueco ou o austríaco. Essa nova revolução industrial
deverá assentar em novos fundamentos e todos os países
deverão fazer parte dela.

 tand da Siemens da Feira de Hannover
S
Siemens stand in the Hannover Fair

located in different places will also be connected to exchange
information instantly on purchases, stocks, consumption,
etc. Information and communication technologies will
dominate the industrial models of the future business.
The key words of this new industry, which is expanding
to the whole world, are adaptability, efficiency and
integration, technology-based cyber-physical systems and
the term ‘Internet of Things’, which links the objects in a
sensory way. In other words, the new plants will be full of
sensors, always involved in each stage of the production
process, industrial control systems increasingly more
complex and detailed and radio frequency technologies
that interconnect the modules through wireless networks.
The importance of developing the industry
You might think that this will reduce the number of
jobs, but European authorities believe that this process
of modernization will lead to stable employment.
According to the international consulting firm Roland
Berger, the industry currently has a central role in the
European economy, accounting for 15% of added value
in economic terms, compared with the 12% registered
in the United States. Therefore, industrial activity is
a lever for the development of research, innovation,
productivity, exports and job creation. “The spectre
of de-industrialization in Europe, has led European
governments and the European Commission to consider
the need to reflect on the future of the industry and
to define action plans,” writes the consultant study in
Industry 4.0, The New Industrial Revolution.
According to the research consultant in the early 90s of
the twentieth century, about 60% of industrial activity
resulted only from six economies: the United States,
Japan, Germany, Italy, UK and France. This distribution
has undergone a profound change in the last 20
years with countries like China and Brazil to increase
employment in the industrial sector. In the same period,
Germany reduced employment in this sector by 8%,
while France fell by 20% and the UK by 29%. The new
industrial revolution in Europe is already underway, so
that all countries will have to promote the adjustment
of their industrial development strategies. This process
cannot go just by imitation of current models of success,
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REVOLUÇÃO INDUSTRIAL / INDUSTRIAL REVOLUTION
1ª / 1ST
1780

2ª / 2ND
1870

Esta alteração vai para além da transformação do
processo produtivo. Esta revolução também terá
implicações na forma de consumir, uma vez que cria
novas oportunidades de desenvolvimento de produtos
mais personalizados para o consumidor final, uma vez
que as máquinas conseguirão adaptar-se e alterar o
processo produtivo a cada produto que manufaturam,
alterando a forma como estamos habituados a consumir.
Os bons exemplos
E são várias as empresas que estão já na vanguarda desta
nova realidade. A Roland Berger identifica algumas no
seu estudo: a Rolls Royce, a Dassault Systèmes, a Trumph
e a Siemens. A primeira é uma fabricante britânica de
motores para a aeronáutica e está a usar já tecnologias
de impressão tridimensional para produzir alguns dos
componentes dos seus motores a jato.
A francesa Dassault Systémes é fornecedora de software
e está a integrar em tempo real o desenvolvimento de
produto e a produção, através de uma plataforma 3D,
onde designers e engenheiros podem simular novos
produtos e fabricá-los em simultâneo. Já a Trumph,
fabricante alemão de ferramentas e líder de mercado
em sistemas laser, tem já a funcionar as suas primeiras
máquinas inteligentes, conseguindo assim otimizar
automaticamente a produção.
A Siemens está também a aplicar estas novas tecnologias
na área da saúde. Durante anos, próteses personalizadas
para joelhos e ancas demoravam vários dias a realizar.
Agora, com as soluções de engenharia que desenvolveu
pode fornecer estes implantes em apenas algumas horas.
Para o conseguir, a Siemens investiu mais de quatro
mil milhões de euros desde 2007 em aquisições para
apoiar o desenvolvimento do software e ferramentas de
tecnologias de informação industriais.

3ª / 3RD
1970

4ª / 4TH
HOJE / TODAY

as the German, Swedish or Austrian. This new industrial
revolution should be based on new grounds and all
countries should be part of it.
This change will have more profound changes than just
the transformation of the production process. This
revolution will also have implications in the way we
consume, as it creates new opportunities for development
of more personalized products to the final consumer,
since the machines will be able to adapt and change the
production process for each product manufacturing,
changing the way we used to consume.
Good examples
There are several companies that are already at the
forefront of this new reality. Roland Berger identifies
some in his study: Rolls Royce, Dassault Systèmes,
Trumph and Siemens. The first is a British manufacturer
of engines for aircrafts and is already using threedimensional printing technology to produce some of the
components of its jet engines.
The French Dassault Systemes is a provider of software
and is integrating real-time product development and
production, through a 3D platform where designers and
engineers can simulate new products and manufacture
them simultaneously. Trumph, a German manufacturer
of tools and market leader in laser systems, has already
running its first intelligent machines, achieving an
automatic optimization of the production.
Siemens is also applying these new technologies in
healthcare. For years, custom prostheses for knees
and hips took several days to accomplish. Now, with
engineering solutions, it can provide these implants
in just a few hours. To achieve this, Siemens invested,
since 2007, more than four billion euros in acquisitions
to support the development of software and tools of
industrial information technologies.
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[SUSTENTABILIDADE / SUSTAINABILITY]

COMPRAS
SUSTENTÁVEIS

TRAZEM GANHOS
THE ADVENTURE OF SUSTAINABLE
PROCUREMENT
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Todas as empresas tomam decisões diárias sobre que
compras fazer. Se forem feitas de forma sustentável,
ganha o meio ambiente, ganham os stakeholders
e as próprias organizações.
All companies make daily decisions on what to purchase. If they have
a sustainable way of doing it, the environment, the stakeholders
and the organizations themselves will win.

As sociedades atuais enfrentam um dos maiores
problemas de sempre no planeta: uma crise ambiental sem
precedentes. A destruição da biodiversidade, o aumento
dos resíduos, o aquecimento global, a escassez de água,
são algumas das questões urgentes que necessitamos
resolver. Parte da solução passa pela adopção de práticas
de produção e de consumo mais sustentáveis, ou seja,
mais “amigas do ambiente”.
Em todas as organizações são tomadas decisões diárias
sobre o que comprar e onde comprar. Até há bem pouco
tempo, os responsáveis pelas compras empresariais –
procurement – centravam as suas opções em três aspetos:
preço, qualidade e tempo. A sustentabilidade raramente
era tida em conta nesta equação. Atualmente há uma
compreensão alargada sobre a necessidade de tornar
sustentável um negócio, uma comunidade, um país, tal
como o mundo. As empresas perceberam que, apesar do
custo e da qualidade serem fatores importantes, existem
outros que podem ter um impacto positivo no negócio e,
em simultâneo, no meio ambiente e social. E a relação entre
compras sustentáveis e ganhos para as empresas parece ser
já um facto evidente. Num processo de compra, práticas
que melhorem a eficiência da utilização de recursos, que
reduzam o impacto sobre o ambiente, que promovam a
igualdade social e a redução da pobreza, que estimulem
novos mercados e recompensem a inovação tecnológica
podem e devem ser uma prioridade. E é a isto que se chama
de procurement sustentável.

Current societies are facing one the biggest problems
ever on the planet: an unprecedent environmental crisis.
The biodiversity destruction, the increase of waste,
global warming, water shortages, are some of the urgent
issues that need to be solved. Part of the solution is to
adopt more sustainable practices in production and
consumption.
In all organizations, daily decisions are made about
what to buy and where to buy. Until recently, those
responsible for procurement centered their options in
three aspects: price, quality and time. Sustainability was
rarely taken into account in this equation. Nowadays
there is an understanding on the need to have a
sustainable business, community, country, and even the
world. Companies realize that despite cost and quality
are important, there are other factors who may have a
positive impact on business and, at the same time, in
the environment and social community. The relationship
for companies between sustainable procurement and
earnings is already highly accepted. In the buying process,
the practices that improve the efficiency of resources,
reducing the impact on the environment, that promote
social equality and poverty reduction, that stimulate
new markets and reward technological innovation can
and should be a priority. This is what is called sustainable
procurement.
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Questões como quais os produtos ou serviços que
causam menos impacto no ambiente, que têm menor
consumo de energia e matéria-prima, ou quais podem
ser reutilizados ou reciclados em fim de vida, devem ser
pensadas com muita seriedade para tornar um negócio
sustentável em todas as suas vertentes. Organizações
que promovem este tipo de atitude mostram a todos os
stakeholders o seu grau de compromisso com as gerações
futuras e com a utilização racional e inteligente dos
recursos. O procurement sustentável é um processo em
que as organizações abordam as suas necessidade de bens
e serviços, através da criação de benefícios não só para a
organização, mas para toda a sociedade e economia.
Redução de custos e maior retorno
Segundo um estudo levado a cabo pela consultora PwC, a
EcoVadis, organização que apoia a introdução de práticas
de gestão sustentáveis nas empresas, e o Insead, escola
de negócios francesa, foi possível criar um modelo de
análise quantitativa, baseada em case studies reais, que
permite tirar conclusões sobre o impacto destas medidas
de sustentabilidade nos resultados das empresas. Este
research, designado de “Value of Sustainable Procurement
Practices”, demonstra que as compras sustentáveis
podem contribuir para a redução de custos e de riscos e
para o crescimento dos resultados.
“O procurement sustentável é hoje considerado um
importante fator crítico por 90% dos gestores de compras
europeus”, pode ler-se no estudo. Porém, na maioria
dos casos, a decisão de implementar uma cadeia de
fornecimento sustentável é ainda suportada por fatores
intangíveis, tornando difícil justificar a iniciativa perante
a gestão de topo. Noutros casos, em muitas organizações
europeias, os recursos alocados a este pacote de medidas
são muito limitados, o que dificulta a sua implementação.
Quando pensamos em compras sustentáveis, há algumas
medidas que podem ter impacto imediato na redução de
custos. Segundo este estudo, há redução de custos, por
exemplo, no investimento em iluminação eficiente, na
redução de 20% nas embalagens, na troca de frota logística

Issues such as what products or services cause less
impact on the environment, which have lower power
consumption and use less raw materials, or which can be
reused or recycled at the end of life, should be thought
very seriously to make a sustainable business in all its
aspects. Organizations that promote this kind of attitude
show to all stakeholders their degree of commitment to
future generations and the rational and intelligent use of
resources. Sustainable procurement is a process in which
organizations address their needs for goods and services,
by creating benefits not only for the organization, but
also for the whole society and economy.
Cost savings and higher return
According to a study conducted by PwC, EcoVadis,
an organization that supports the introduction of
sustainable management practices in companies, and
Insead, a business school in France, it was possible to
create a model of quantitative analysis based on real
case studies, which proved the impact of these initiatives
of sustainability in corporate earnings. This research,
called the “Value of Sustainable Procurement Practices,”
demonstrates that sustainable procurement can help
reduce costs and risks and grow earnings.
“Sustainable procurement is now considered a critically
important factor for 90% of European purchasing
managers” can be read in the study. However, in most
cases, the decision to implement a sustainable supply
chain is still supported by intangible factors, making it
difficult to justify the lead towards the top management.
In other cases, in many European organizations, the
resources allocated to this package of measures are very
limited, which hinders its implementation.

magazine

para uma mais eficiente, que poupará cerca de 35% no
consumo de combustíveis. Ou seja, é possível reduzir
os custos internos procurando soluções mais amigas do
ambiente. Externamente, a análise de sustentabilidade
pode forçar os clientes a reduzirem as suas exigências,
como no caso do excesso de embalamento, o que resulta
em custos mais baixos. É possível ainda reduzir custos
indiretos, como taxas ambientais – por exemplo, sobre os
desperdícios – que resultam em despesas elevadas.
Bons exemplos a seguir
O estudo cita alguns exemplos de como as empresas
podem ganhar com o procurement sustentável, quer ao
nível da redução de custos, quer ao nível da redução de
riscos, aumentando ainda as suas receitas. Em 2007,
a UPS, operadora logística parceira do Grupo Inapa na
Alemanha, implementou um programa de otimização das
suas rotas que lhe permitiu poupar cerca de 14 milhões
de litros de combustível nesse ano. Isto foi o resultado
de menos 1.100 camiões na estrada diariamente,
atingindo-se uma poupança de 8 milhões de dólares
e ainda uma redução de 32 mil toneladas de emissões
de dióxido de carbono. Os camiões da UPS fazem cerca
de 4 mil milhões de quilómetros por ano, pelo que esta
medida foi importante para a estratégia da companhia.
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When we think on sustainable procurement, some
measures can have immediate impact on cost reduction.
According to this study, there are cost savings, for
example, investing in efficient lighting, reducing 20% in
packaging, the logistics fleet exchange for more efficient
trucks, which will save about 35% in fuel consumption.
Thus, it is possible to reduce internal costs looking for
more friendly environmental solutions. Externally, the
sustainability analysis can force customers to reduce their
demands, as in the case of excess packaging, which results
in lower costs. You can further reduce indirect costs, such
as environmental taxes – for example on waste.
Good examples to follow
The study has a few examples of how companies do a
sustainable procurement, in terms of cost savings and
risk reduction, further increasing their revenues. In
2007, UPS, a logistics operator partner of Inapa Group in
Germany, has implemented an optimization program of
its routes, allowing them to save about 14 million liters
of fuel that year. There were 1,100 trucks less on the
road daily, achieving savings of $ 8 million and reducing
in 32 thousand tons the carbon dioxide emissions. UPS
trucks do about 4 billion miles per year; so this initiative
was important for the company’s strategy.

Já em 2008, ao conseguir reduzir os quilómetros feitos
pela sua frota de camiões, a Wall Mart diminuiu as
emissões em 200 mil toneladas. Estas melhorias de
eficiência permitiram a diminuição do número de veículos
na frota, poupando cerca de 200 milhões de dólares nesse
ano. Também no mesmo ano, a farmacêutica Baxter
International Inc. poupou cerca de 11 milhões de dólares
com medidas eco-friendly, como a conservação da água,
eficiência energética e outros projetos ambientais.

In 2008, to be able to reduce the miles made by its
fleet of trucks, Wal-Mart decreased its emissions by
200 thousand tons. The efficiency improvements
allowed reducing the number of vehicles in the fleet,
saving about $ 200 million this year. Also in the same
year, the pharmaceutical Baxter International Inc.
saved about $ 11 million with eco-friendly measures
such as water conservation, energy efficiency and other
environmental projects.

Na mesma linha de pensamento, a cadeia de hotéis
Accor, em 2009 avançou com um plano de eficiência
energética para toda a iluminação dos seus 2.300 hotéis,
conseguindo uma poupança de 72 milhões de quilowatts
em apenas um ano. E, com uma simples alteração nas
torneiras dos hotéis, conseguiu ainda uma redução de
4 milhões de metros cúbicos na água consumida.

In the same attitude, the hotel chain Accor, in 2009,
implemented an energy efficiency plan for the whole
lighting of its 2,300 hotels, achieving a savings of
72 million kilowatts in just one year. With a simple
change in the taps of the hotels, managed a reduction of
4 million cubic meters in the water consumed.

Todos estes exemplos, que serviram de base para o
estudo, provam que melhores compras trazem realmente
resultados positivos às empresas que se preocupam com
o tema da sustentabilidade.
A Inapa também é um bom exemplo, tendo tomado
diversas medidas ao nível do seu procurement, em
particular no que concerne a papéis com certificação
ambiental. Em 2014, 2 em cada 3 folhas de papel que o
Grupo adquiriu eram certificadas FSC© ou PEFC, os mais
elevados standards ecológicos do mercado.

All these examples, which were the basis for the study,
prove that best purchases really bring positive results to
companies that care about sustainability.
Inapa is also a good example, having implemented various
measures in terms of its procurement, especially in the
environmental certification. In 2014, 2 out of 3 sheets
of paper that the Group acquired were certified FSC© or
PEFCT, the highest ecological standards of the market.
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PAPER AND CREATIVITY

Ler em papel ou em ecrã? Há estudos que mostram que
o papel apela às nossas emoções e que escrever à mão
aumenta a criatividade. J. K. Rowling e John le Carré
são alguns dos escritores que preferem usar a caneta
e o papel na criação das suas obras.
Reading on paper or screen? There are studies that show us that paper appeals
to our emotions and handwriting increases our imagination. J. K. Rowling and
John le Carré are some of the writers who prefer to use pen and paper in the
creation of their words.
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“A EXPLICAÇÃO PODE ESTAR
NUMA ESPÉCIE DE MAPA MENTAL
QUE O NOSSO CÉREBRO CRIA
MAIS FACILMENTE QUANDO
SENTIMOS O PESO E A TEXTURA
DE UM LIVRO. ”

Escrever em ecrãs e ler livros em aparelhos tecnológicos
é cada vez mais comum. Desde muito novos que os filhos
da Era Digital lidam diariamente com computadores,
tablets, telemóveis, consolas de jogos, deixando que
a tecnologia domine as suas vidas. São, por isso, cada
vez mais os investigadores que se dedicam a estudar o
impacto destes hábitos nas crianças e nos jovens. Porém,
a investigação nesta área é ainda recente, díspar, e
sobretudo inconclusiva sobre qual o melhor suporte, mas
ajuda-nos a pensar na importância da escrita e da leitura
em papel.
Anne Mangen, professora e investigadora da Universi
dade de Stavanger, na Noruega, tem-se dedicado
a estudar a relação entre interfaces tecnológicos e
leitura. Em estreita colaboração com psicólogos e
neurocientistas, comparou a leitura de vários textos
em plataformas distintas: livros impressos em papel,
livros digitais, tipo Kindle (editados pela Amazon) e
iPad. A investigadora mediu o efeito da plataforma na
compreensão da narrativa, no envolvimento do leitor na
história, entre outros fatores, 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.
Para a realização deste estudo participaram 50 pessoas
que leram a mesma história da autora Elizabeth
George: metade em Kindle e a outra metade em papel.
A investigadora testou depois a memória dos leitores ao
tentar saber vários pormenores da narrativa, incluindo
objetos, personagens e cenários. E a principal diferença
sentida foi ao nível da organização temporal. Segundo a
investigadora, “os utilizadores de Kindle registaram um
desempenho significativamente pior na reconstrução
do guião ou seja, por exemplo, quando lhes pedimos
para colocarem 14 acontecimentos pela ordem correta.
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“A KIND OF MENTAL MAP, THAT
OUR BRAIN HAS THE ABILITY TO
CREATE MORE EASILY WHEN IT
CAN FEEL THE WEIGHT, TEXTURE
AND THICKNESS OF A BOOK.”

Nowadays writing on screens and reading on digital
books is increasingly common. The sons of this Digital
Era are daily dealing with computers, cellphones, tablets,
game consoles, allowing the technology to rule their
lives. Therefore we have more and more researchers
who are dedicated to study the impact of these habits in
children and young people. However, the research in this
area is still new, inconsistent, and especially inconclusive
about the best support, but it helps us to think about the
importance of reading and writing on paper.
Anne Mangen, professor and researcher in Norway’s
Stavanger University, has been studying the impact
of material and technical features of the interface
on reading. In collaboration with psychologists and
neuroscientists, she compared the reading of different
kinds of texts on various devices – such as print books,
Kindle or iPad – measuring the effect on comprehension
and narrative engagement during literary reading,
among other factors, and concluded that readers using
a Kindle have a significant smaller capacity to recall
details of the story when compared to paper readers of
the same text.
The study gave 50 readers the same short story by
Elizabeth George to read: half read the 28-page story
on a Kindle and half in a paperback. Readers were then
tested in several aspects of the story including objects,
characters and settings. The major differences in terms
of performance occurred on the timing of events in the
story. “The Kindle readers performed significantly worst
on the plot reconstruction, when they were asked to place
14 events in the correct order”, said the lead researcher
adding that “the tactile feedback of a Kindle does not
provide the same support for mental reconstruction of
a story as a printed book does”. The reason seems to be
linked to a kind of mental map, that our brain has the
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O feedback tátil de um Kindle não dá o mesmo suporte
mental para reconstrução da história, como acontece
com o livro em formato impresso”. Ao que parece, a
explicação pode estar numa espécie de mapa mental que
o nosso cérebro cria mais facilmente quando sentimos o
peso e a textura de um livro. Essa sensação permite-nos
perceber visualmente onde começa e termina a história, e
a possibilidade de folhear as páginas do livro proporciona
uma experiência sensorial mais direta, ajudando o
cérebro a dar-nos esse tal mapa mental. Esta experiência
física é quase inexistente quando lemos num ecrã.
Papel liga-se às nossas emoções
Estudos anteriores de Anne Mangen sugeriam já que
a leitura de textos em formato impresso era melhor
para a sua compreensão. Com ela concordam outros
investigadores que se dedicam ao mesmo tema, como
é o caso de um grupo de elementos da Universidade
de Princeton. Este grupo elaborou um estudo que
demonstrava que os alunos que utilizavam papel e
caneta para tirar os seus apontamentos escolares tinham
melhor noção dos conceitos estudados do que aqueles
que tiravam notas diretamente nos aparelhos digitais. É
que, segundo as conclusões retiradas, o ato de escrever
manualmente obriga a pensar sobre aquilo que se escreve.
Daniel Levitin, professor de Psicologia e Neurociência
Comportamental da Universidade McGill, no Canadá,
dedicou um capítulo inteiro do seu livro, The Organized
Mind: Thinking Straight in the Age of Information
Overload, a como escrever à mão, nem que sejam apenas
listas de supermercado, pode ser uma vantagem nas
nossas vidas. “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
objectos tangíveis”, disse ao Financial Times.

s
book

Monitor
de computador
Computer screen

ability to create more easily when it can feel the weight,
texture and thickness of a book. Being able to see where
the story begins and ends and flipping through the
pages with the fingers seems to give a more direct and
perceptible experience to the reader, allowing the brain
to build this mental map. This physical experience is
nearly absent when reading on a screen.
Paper speaks to our emotions
Earlier studies of Anne Mangen suggested that reading
on paper is better for your understanding. Other
researchers of the same subject agreed, as a group from
the Princeton University. This group carried out a study
which showed that students who used pen and paper
to take notes in school had better sense of the concepts
studied than those who took notes directly on digital
devices. Because according to the conclusions drawn, the
act of writing by hand forces you to think about what
you write.
Daniel Levitin, a professor of Psychology and Behavioral
Neuroscience at McGill University in Canada, devoted
an entire chapter of his book, “The Organized Mind:
Thinking Straight in the Age of Information Overload”,
as the handwriting, even in daily tasks like grocery lists,
can be an advantage in our lives. “Our brain is likely to
adapt to the digital world, but it may take thousands of
years until that happens. Hence it is essential to deal
with tangible objects”, told the Financial Times.
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David Miall e Don Kuiken, professores da Universidade
de Alberta, no Canadá realizaram uma investigação
idêntica, em estreita colaboração com Anne Mangen,
cuja conclusão principal foi de que o papel se liga melhor
às nossas emoções, envolvendo mais profundamente o
leitor na história que lê.
Escrita e criatividade
Há, por isso, artistas que não dispensam o uso do papel
por entenderem que assim são mais criativos. Falamos
de pintores, arquitetos, escritores e muitos outros que
optam por utilizar o papel como base para as suas obras.
Tess Gerritsen, John le Carré, J. K. Rowling são alguns
exemplos de escritores internacionais conhecidos por
preferirem usar caneta e papel, preterindo assim o teclado
do computador. A autora de Harry Potter, por exemplo,
escreveu toda a saga à mão. Os manuscritos de Os Contos
de Beedle, o Bardo, outro famoso livro da autora, foram
até leiloados por cerca de 4 milhões de dólares.
Francisco José Viegas, escritor e jornalista português diz
que todas as suas obras foram escritas à mão. “As coisas
são mais simpáticas quando são escritas à mão”, disse
em entrevista ao jornal Observador. Diz que ao escrever
manualmente é obrigado a uma certa lentidão que ajuda a
tornar a escrita mais inteligível, o que faz com que pense
melhor. E ao que parece, a sua opinião apenas corrobora
os estudos realizados pelos investigadores desta área.
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David Miall and Don Kuiken, professors at the University
of Alberta in Canada conducted a similar research in close
collaboration with Anne Mangen, whose main conclusion
was that the paper speaks better to our emotions,
involving more deeply the reader in the history.
Writing and Creativity
Some artists require the use of paper because they
realized that they are more creative. Painters, architects,
writers and many others, choose to use the paper as a
basis for their works. Tess Gerritsen, John le Carré,
J.K. Rowling are some examples of international writers
known to prefer to use pen and paper over the computer
keyboard. The author of Harry Potter, for example,
wrote the whole saga by hand. Manuscripts of The Tales
of Beedle the Bard, another famous book of the author,
were auctioned for nearly $ 4 million.
Francisco José Viegas, Portuguese writer and journalist
says that all his works were handwritten. “The things
sound more friendly when they are handwritten,” said in
an interview for the newspaper “Observador”. Says when
he handwrites he is bound to a certain slowness that
helps to make a more intelligible writing, what makes
him think better. It seems, his opinion only confirms the
studies carried out by researchers in this area.
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Com a primeira impressora 3D abriu-se caminho para um leque
de possibilidades em todas as áreas produtivas. Habitação, medicina,
indústria, moda, tudo ganhará com esta nova tecnologia que promete
revolucionar o mundo.
With the introduction of the first 3D printer, the stage was set for a range of possibilities in all
industries. Housing, medicine, industry, fashion, all gain from this new technology that promises
to revolutionize the world.

Thomas Frey é talvez um dos futuristas mais conhecidos
no mundo. Diretor do DaVinci Institute e autor do
livro “Communicating with the Future”, prevê que nos
próximos 20 anos a humanidade mude mais do que em
toda a sua história. Em 2030, 40% das viagens de carro
serão em piloto automático, usaremos uma impressora
3D (a três dimensões) para imprimir as nossas refeições
e passaremos grande parte do nosso tempo de lazer
em atividades que ainda nem foram inventadas, prevê
o autor nesta obra emblemática. Refere ainda que uma
das oportunidades que o futuro nos trará é a facilidade
de construir casas com recursos a impressoras 3D. Esta
tecnologia permitirá edificar rapidamente abrigos em
caso de catástrofes naturais e dar teto, a baixo custo, a
muitas populações necessitadas. Além disso, abre todo
um leque de possibilidades arquitetónicas, que hoje não
são possíveis, mudando a nossa maneira de viver e até
os contornos das nossas cidades, que em muitos casos
necessitam de ser reconstruídas.
Na verdade, o futuro já chegou. A impressão a três
dimensões é já hoje uma realidade com aplicações em
várias áreas da vida quotidiana, passando pela saúde,
alimentação, construção, tecnologia, indústria, entre
muitas outras. E esta tecnologia, que nos abre todo
um leque de oportunidades, não pára de surpreender,
pois já é possível imprimir-se quase tudo, até chocolate
e próteses para órgãos humanos. E está, de facto,
a revolucionar o mundo tal como hoje o conhecemos.

Thomas Frey is perhaps one of the best known futurists
in the world. Director of the DaVinci Institute and
author of “Communicating with the Future”, forecasts
that in the next 20 years mankind will change more than
in its entire history. In 2030, 40% of car trips will be on
autopilot, we will use a 3D printer (in three dimensions)
to print our meals and spend much of our leisure time
in activities that have not been invented yet, the author
says in this emblematic work. It also states that one of
the opportunities that the future will bring is the ability
to build homes using 3D printers. This technology will
quickly build shelters in case of natural disasters, up to
the ceiling, at low cost, to many people in need. It also
opens a whole range of architectural possibilities, which
today are not possible, changing the way we live and even
the contours of our cities, which in many cases need to
be rebuilt.
In fact, the future has arrived. Printing in three
dimensions is already a reality today with applications
in many areas of everyday life, like health, food,
construction, technology, industry, and many others.
And this technology, which opens up a whole range
of opportunities, does not stop surprising, since it
is already possible to print almost everything, even
chocolate and prostheses for human organs. And it is, in
fact, revolutionizing the world as we know it today.
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Apesar de só agora se ouvir falar com mais fervor na
impressão 3D, as primeiras experiências nesta tecnologia
iniciaram-se há cerca de 30 anos. A primeira impressora
3D foi desenvolvida em 1984 pelo californiano Chuck Hull
que inventou o processo da estereolitrografia, tecnologia
que está na base de tudo. A primeira experiência realizada
com sucesso foi a criação de lâmpadas para solidificação
de resinas. O cientista fundou então a 3D Systems Corp.
e registou mais de 60 patentes nesta área, iniciando a sua
comercialização. Hoje está na parede da fama dos maiores
inventores do mundo e esta indústria vale já cerca de
3 mil milhões de dólares anuais em todos os continentes.

Although only recently got an intense media coverage,
the first experiments in 3d printing started up about
30 years. The first 3D printer was developed in 1984 by
the Californian Chuck Hull, who invented the process
of stereolithography, technology that is the basis of
everything. The first successful experiment carried out
was the creation of lamps for solidification of resins.
The scientist then founded 3D Systems Corp., registered
more than 60 patents in this area and started selling
printers. Today he is in the wall of fame wall of the
greatest inventors in the world and this industry is
worth now about 3 billion dollars annually worldwide.

Aplicações da tecnologia 3D
Behrokh Khoshnevis, investigador da Universidade do
Sul da Califórnia, em S. Diego, trabalhou durante anos
– desde 2004 – num novo processo que possibilitasse
a impressão de paredes. O seu objetivo era conseguir
desenvolver tecnologia que permitisse uma rápida
reconstrução de edifícios após catástrofes naturais. E o
seu desejo foi atingido em 2014, com o desenvolvimento
de uma impressora que imprime uma casa em 24 horas.
O robôt utilizado molda o edifício com base num desenho
feito por computador e promete alterar a noção actual
de construção civil, pois além de reduzir custos, permite
uma celeridade na construção nunca antes imaginada.
O investigador revela que este sistema tem potencial
até para construir prédios com vários andares, já que a
sua estrutura pode ser movida conforme o processo vai
avançando.

3D technology applications
Behrokh Khoshnevis, researcher at the University of
Southern California, in San Diego, worked for years
– since 2004 – in a new process that would allow the
printing of walls. His aim was to develop a technology
that would allow a rapid reconstruction of buildings after
natural disasters. And his desire was reached in 2014
with the development of a printer that prints a house
in 24 hours. The robot shaped the building based on a
computer drawing and promises to change the current
notion of construction, as well as reducing costs, allowing
a speed of construction that was never before imagined.
The research shows that this system has the potential to
build up multi-storey buildings, as their structure can be
moved as the process progresses.
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Para além da área da construção, também a medicina está a
ganhar com esta inovação tecnológica. E, apesar de parecer
ainda ficção científica, segundo estudos desenvolvidos e
publicados no jornal Science, já é possível imprimir células
que permitem depois desenvolver tecidos e órgãos para
transplantes humanos. Imprimir vasos sanguíneos, tecido
cardíaco, cartilagens e ossos não está assim tão longe do
nosso alcance. Veja-se o exemplo que nos chega do britânico
Eric Moger, a quem foi detetado um cancro agressivo a
crescer debaixo do maxilar. Ao ser operado de urgência ficou
sem parte da cara, que lhe foi devolvida em forma de uma
prótese impressa em 3D, depois de vários scans do seu rosto,
tornando-se o primeiro paciente a usufruir desta técnica de
reconstrução facial. Alguns cirurgiões dentários estão já a
utilizá-la na reprodução dos maxilares dos seus doentes.
Na indústria em geral, as aplicações desta tecnologia são
variadas. Até agora a maioria dos objectos impressos
eram de pequeno porte, mas atualmente tamanho não
é problema. Surgiu recentemente um automóvel em
que o chassi foi inteiramente produzido através de uma
impressora tridimensional. O desenvolvimento do carro,
chamado de Urbee, foi feito por Jim Kor, um defensor
desta tecnologia, e demora 2,5 mil horas de impressão
até ficar concluído. Sustentado por três rodas, leva dois
passageiros e pesa cerca de 544 quilos. O mundo do papel
está, igualmente, ligado a esta importante invenção. Há já
modelos específicos de impressoras tridimensionais para
produzir protótipos, maquetas, modelos e moldes em papel
que serão depois utilizados na indústria, na arquitetura, nas
artes, no comércio e até na educação.
Esta revolução promete chegar também à moda. O
primeiro modelo 3D, vestido pela atriz americana Dita Von
Tesse, foi criado pelo estilista Michael Schmidt, que veste
habitualmente Lady Gaga, em estreita colaboração com o
arquiteto Francis Bitonti. Foi projetado em computador e
desenvolvido num material idêntico ao nylon, com bastante
flexibilidade, e incrustado com 13 mil cristais Swarovski.
E, para quem quiser aprender a trabalhar com esta
técnica, saiba que, a partir deste ano, as universidades
de todo o mundo poderão começar a oferecer cursos na
área, uma iniciativa da Stratasys Ltd, uma das principais
empresas na oferta de soluções 3D no mundo.
Urbee

 estido impresso em 3D (Dita Von Tesse)
V
3D printed dress (Dita Von Tesse)

Apart from construction, also medicine is gaining with
this technological innovation. Though it still seems science
fiction, according to studies conducted and published
in the Journal of Science, it is possible to print cells that
allow further develop tissues and organs for human
transplantation. Print blood vessels, heart tissue, cartilage
and bone is not so far from our reach. See the example that
comes to us from British Eric Moger, who had an aggressive
cancer to grow under the jaw. In an emergency surgery part
of the face was taken, which was reconstructed using a 3D
printed prosthesis, after several scans of his face, becoming
the first patient to enjoy this facial reconstruction
technique. Some dental surgeons are already using it in the
reproduction of the jaws of their patients.
In the industry in general, applications of this technology
are varied. By now, most of printed objects are small, but
size is not a problem. Recently a car chassis was produced
entirely through a three-dimensional printer. The car’s
development, called Urbee, was made by Jim Kor, an
advocate of this technology, and took 2500 of printing
hours to be completed. Supported by three wheels, it
carries two passengers and weighs about 544 pounds.
The paper world is also connected to this important
invention. There are already specific models of threedimensional printers to produce prototypes, models
and molds on paper that are then used in industry,
architecture, arts, commerce and even education.
This revolution also promises to get stylish. The first
3D model, worn by American actress Dita Von Tesse,
was created by designer Michael Schmidt, who usually
dresses Lady Gaga, in close collaboration with the
architect Francis Bitonti. It was designed and developed
in a computer, with a flexible material similar to nylon
and encrusted with 13,000 Swarovski crystals.
And for those who want to learn to work with this
technique, be aware that starting this year, universities
from around the world will begin offering courses in the
area, an initiative of Stratasys Ltd, a leading company in
providing solutions in 3D world.
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EM PAPEL
BUILDING ON PAPER

Shigeru Ban é um conceituado arquiteto japonês que projeta
edifícios em papel. Muitos deles são realizados por razões
humanitárias, em alturas de catástrofes naturais, como
a Catedral de Papelão de Christchurch.
Shigeru Ban is a renowned Japanese architect who designs buildings on paper. Many
of them are built for humanitarian reasons, in times of natural disasters, such as the
Cardboard Christchurch Cathedral.

O papel é um material versátil e que respeita a natureza.
Shigeru Ban é um conceituado arquiteto nipónico
marcado por um estilo muito próprio, pois utiliza tubos
de papel nas suas construções. Este artista acredita que
é fundamental proteger o meio ambiente e que o papel
representa essa possibilidade. É reutilizável, de baixo
custo e possibilita a criação de composições elegantes,
que privilegiam a luz a e ventilação natural.

Paper is a versatile material and respects nature. Shigeru
Ban is a renowned Japanese architect with a unique style,
because it uses paper tubes in its buildings. This artist
believes that it is essential to protect the environment
and paper gives this possibility. It is reusable, inexpensive
and allows you to create elegant compositions that
privilege light and natural ventilation.

(74)

style

INSPIRAR O FUTURO
INSPIRE THE FUTURE

Nascido em Tóquio, em 1957, Shigeru fez o seu curso de
arquitetura em Cooper Union, em Nova Iorque, tendo
regressado logo de seguida ao Japão, onde iniciou a sua
carreira profissional. Destacou-se, desde cedo, pelo seu estilo
único e inconfundível, inspirado em motivos geométricos.
Introduziu o papel como material de base para muitas das
suas obras e definiu os tubos de papel como um dos eixos
principais para as suas criações. Mas não é exclusivo o uso
deste material: bambu, tecidos, caixotes usados entre outros
materiais recicláveis, tudo pode fazer parte da sua arte.
As suas criações são já famosas a nível mundial e
valeram-lhe, em 2014, o Prémio Pritzker, o mais
conceituado galardão internacional de arquitetura, que
é o equivalente a receber um Prémio Nobel nesta área.
Algumas das suas obras mais emblemáticas são, por
exemplo, a Catedral de Papelão de Christchurch, na
Nova Zelândia, a Igreja de Papelão de Kobe, no Japão e
a sala de concertos em papel de L’Aquila, na Itália. Boa
parte dos seus projetos tem cariz social, pois Shigeru
é presença assídua em zonas afetadas por cataclismos
naturais. Quer a Catedral de Papelão de Christchurch, em
2011, quer a Igreja de Papel de Kobe, em 1995, resultam
de dois terramotos que destruíram os edifícios de culto
religioso que existiam anteriormente. O projeto passou
por montar em pouco tempo uma estrutura alternativa
que abrigasse os desalojados das catástrofes.
O artista deu início ao seu trabalho humanitário em
1994, com a criação de abrigos para os refugiados do
genocídio de Ruanda e desde então tem-no feito no
Japão, China, India, Turquia, entre muitos outros
locais, tendo já criado uma ONG para estas atividades.
O arquiteto construiu ainda uma escola temporária na
China em 2008, composta igualmente por tubos de papel,
e que foi montada em pouco tempo por 120 voluntários,
e vários abrigos em tubos de papelão impermeabilizados
que compõem as colunas, vigas e paredes. O baixo custo
do material e a facilidade de transporte e montagem
motivaram esta abordagem arquitetónica original
mostrando que os limites da utilização do papel estão,
muitas vezes, para além da nossa imaginação.
Sala concertos de L’Aquila / Concert hall in L’Aquila

Catedral de Christchurch / Christchurch Cathedral

Born in Tokyo in 1957, Shigeru did his degree in
architecture at Cooper Union in New York and
immediately returned to Japan, where he began his
professional career. Stood out early on for its distinctive
style, inspired by geometric motifs. Introduced the paper
as base material for many of his works and set paper tubes
as a main material for his creations. But this material is
not exclusive: bamboo, fabrics, used boxes and other
recyclable materials can all be part of his art.
His creations are already famous worldwide and earned
him, in 2014, the Pritzker Prize, the most prestigious
international architecture award, the equivalent of the
Nobel Prize in this area. Some of his most emblematic
works are, for example, the Christchurch Cardboard
Cathedral, in New Zealand, the Kobe Cardboard Church
in Kobe, Japan, and the paper concert hall in L’Aquila,
Italy. Many of his projects have a social goal, as Shigeru is
a constant presence in areas affected by natural disasters.
Whether the Christchurch Cardboard Cathedral, in
2011, or the Kobe Cardboad Church, in 1995, result of
two earthquakes that destroyed the religious places
of worship that existed previously. The project was to
assemble in a short time an alternative structure that
housed the disaster homeless.
The artist began his humanitarian work in 1994 with the
creation of shelters for refugees of the Rwandan genocide
and since them has been doing it in Japan, China, India,
Turkey, among many other places, having already created
an NGO. The architect also built a temporary school
in China in 2008, also made of paper tubes, that was
assembled in a short time by 120 volunteers, and several
shelters using waterproofed cardboard tubes, that make
up the columns, beams and walls. The low cost material
and its ease of transport and assembly motivated this
unique architectural approach showing that limits to the
use of paper are often beyond our imagination.

WWW.INAPA.COM

REVISTA ANUAL INAPA
ANNUAL MAGAZINE INAPA

Istanbul

2015 #2

